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1. BENVINGUDA 

Esperem que hagueu passat un bon estiu 

Tot l’equip de mestres tenim força i il·lusió, i estem preparats per afrontar el nou 

curs  que ben segur serà especial i diferent.  

El nostre equip d’aquest curs estarà format per: 

Irene Vallès, Gemma Casas, Carolina Muro, Lucía Romero, Vicent Ibáñez, 

Rosa Martínez, Anna Batet. Lali Solé, Olga Ferré, Tània Escorihuela, Elisabet 

Huguet, Ana Castelló, Roser Pacual, Nayara Palomar, Raquel Boronat, Ma. 

José López, Sandra García,  David Carrasco,  Marta Ayora, Núria Busquets i 

jo, Elena Gonzalez. 

Us recordem que podeu recuperar la gravació de la reunió realitzada el dia 9 de 

setembre al següent enllaç 

https://www.youtube.com/watch?v=DYh4ct_MWAw 

Totes les decisions que hem pres per iniciar el curs poden variar en qualsevol 

moment, sigui per indicació de les autoritats competents (educatives, sanitàries...), 

com per la pròpia reorganització de l’escola.  

Una de les diferències més notables que volem ressaltar és el fet que les famílies no 

podreu entrar a l’escola (només si ho indica la direcció i/o els mestres). Una decisió 

que ens entristeix però, ara per ara, és vital. Serà molt important la vostra 

col·laboració a l’hora de complir amb totes les normes pel bé i la salut de tota la 

comunitat. 

 

Vetllarem perquè l’escola sigui un espai segur per a tots els membres de la 

comunitat educativa, si bé és cert que no podem garantir el risc zero. Us demanem 

que en cas de dubtes o pors us expresseu amb tranquil·litat tant als mestres com a 

la direcció; estem aquí per acompanyar-vos. És important que us assegureu que les 

informacions que rebeu són certes.  

https://www.youtube.com/watch?v=DYh4ct_MWAw
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2. ORGANITZACIÓ ESCOLA 

Pel que fa a la reorganització de l’escola hem de dir que no ha estat especialment 

difícil per a nosaltres ja que la nostra estructura organitzativa ja respectava que hi 

hagués menys de 20 alumnes a cada grup. 

Per tant, continuem organitzats per comunitats de petits (P3-P4), mitjans (P5-1r), 

grans (2n-3r), sèniors (4rt-5è) i sisè (va sol). 

A cada comunitat hi ha tres grups d’alumnes (excepte CS’s que en són 4).  

Cada grup d’alumnes és un grup estable, un grup“bombolla” i té una tutora. 

D’aquesta manera es redueix la possibilitat de contagi i facilita la traçabilitat dels 

casos. 

En l’organització que hem dissenyat, ara per ara, aquests grups no es barregen. Si 

en un futur fos necessari en algun moment puntual, es faria seguint les mesures de 

seguretat vigents (actualment són  distància i mascareta). 

Per tant, la proposta actual implica que tant els ambients com el pati es realitzin 

amb el grup bombolla.  

Es faran dos torns de pati per assegurar que tots els alumnes puguin gaudir 

d’aquest temps d’esbarjo amb espai de qualitat i, tot i així, puguin mantenir la no 

interacció amb altres grups. 

Som conscients que hi perdem molt perquè per nosaltres la riquesa de la barreja 

d’alumnes de diferents edats és un valor, però aquest curs (de moment) no podrà 

ser. 

A cada grup classe hi entraran el mínim nombre de mestres possible, prioritzant les 

especialitats d'anglès i música.  

La previsió de fer sortides i colònies segueix en peu, a l’espera de l’evolució de la 

pandèmia. 
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3. ENTRADES I SORTIDES 

Presa de temperatura 

Abans d’entrar a l’escola es prendrà la temperatura a tots els alumnes. No es podrà 

entrar si és més de 37’50. 

Entrades  i sortides 

Tots els alumnes entraran amb mascareta fins a la seva aula. De moment,  els 

alumnes a partir de P5 portaran la mascareta dintre de l’aula, a excepció d’algun 

alumne que, per prescripció mèdica, ens indiqui que és millor per ell/a no portar-la. 

Per tal de facilitar l’entrada el més ordenada i fluida possible no es podrà entrar 

amb bicicleta, patinet i/o cotxet. 

o Els alumnes de la COMUNITAT DE PETITS entraran a l’escola acompanyats 

d’un familiar. Aquest es posarà davant de l’aula en fila, respectant la 

distància de metre i mig, fins que pugui entregar o recollir el seu fill/a a la 

tutora. 

En cap cas les famílies podran entrar a l’aula. 

Hem traçat un trajecte d’anada i tornada amb fletxes per facilitar els 

moviments garantint les mesures de seguretat.  

o Els alumnes de les COMUNITATS DE MITJANS i GRANS entraran i sortiran 

de l’escola per la porta del final del pati de primària. Aniran sols fins a les 

aules on els esperaran els tutors. Les famílies a fora de la porta de l’escola 

haureu de respectar la distància de seguretat de metre i mig.  

L’horari dels mitjans serà 8:55, 12:25, 14:55 i 16:25 i el dels grans:  9, 2/4 

d’una, 3 i 2/4 de 5. 

o Els alumnes de la COMUNITAT DE SÈNIORS i SISÈ entraran sols a l’escola per 

la porta principal i aniran a les aules. 

A les sortides els alumnes que marxen sols sortiran els primers. 
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Els qui els recullen els seus familiars es posaran en els punts indicats. Els 

mestres aniran cridant als alumnes que marxen acompanyats per entregar-

los als seus familiars. 

L’hora d’entrada i sortida dels alumnes d’aquesta comunitat serà a les 8.55h, 

12.25, 14.55, 16.25. 

  



6 
 

Reunió famílies 9 de setembre 
 

4. MESURES D’HIGIENE 

Entrada 

A l’entrada de cada aula i/o espai hi haurà un dosificador de gel desinfectant amb 

el que s’hauran de rentar les mans tothom que entri a l’aula. 

A dintre de cada aula i/o espai hi haurà sabó per rentar-se les mans i paper 

eixugamans. 

Els nens i nenes de P3 fins a 3r es trauran les sabates abans d’entrar a l’aula (que 

guardaran al seu calaix en una capsa de sabates) i es posaran els crocs. Guardaran 

els seus estris a la calaix personal que tenen al passadís (motxilla, jaqueta...). Els 

nens i nenes de P3 i P4 tenen aquest calaix a dins l’aula. 

Quan entrin a l’aula i s’hagin de treure la mascareta l’hauran de guardar en una 

bosseta de roba en el lloc indicat. La mascareta s’ha de rentar cada dia. L’AFA 

donarà una mascareta a cada alumne. 

Material 

El material dels alumnes serà d’ús individual.  

Des de P5 fins a sisè guardaran el seu material a l’estoig i en una safata. Els nens i 

nenes de P3/P4 el guardaran en  una safata individual .  

Quan hagin de fer servir algun material comú com els jocs o material educatiu es 

rentaran les mans amb aigua i sabó abans i després del seu ús. 

A cada aula i/o espai hi haurà una ampolla de desinfectant perquè els 

responsables l’usin quan ho considerin necessari. 

Les maletes de l’escola (Maletmat, Rodamots i English bag) i les de la biblioteca 

(Maleta viatgera), de moment no aniran a casa. 

Espai 

Cada grup classe tindrà assignat un lavabo. 
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5. ACTUACIÓ EN CAS DE SOSPITA  (JUSTIFICANT MÈDIC) 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la 

directora.  

Com sempre, quan un nen/a no ve a l’escola cal comunicar-ho a la tutora per 

correu. 

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que 

es troben en aïllament per diagnòstic o en període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret amb un cas positiu. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre educatiu:  

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col•locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

5. La família haurà de portar un justificant mèdic conforme l’alumne ha estat visitat. 

6. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

Si salut decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui 

conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas que 

finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
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Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a 

disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre 

la COVID-19. Per tant, els Equips d’Atenció Primària hauran d’identificar una o 

vàries persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els 

centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa 

Salut i Escola.  

En el cas que el nen/a estigui pendent del resultat de la PCR cal enviar un correu al 

tutor/a i a direcció i quedar-se preventivament a casa. 
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6. NETEJA 

S’ha informat i ens hem reunit amb l’empresa de neteja i es seguirà el protocol 

establert a l’annex 2, “Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres 

educatius” del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc 

de la pandèmia per covid-19. 

Al mati l’escola estarà desinfectada. 

A les 11.30h. es desinfectarà el menjador, els lavabos i els passamans, panys de 

portes i altres espais que siguin necessaris. 

A les 16.30h. es desinfectaran les aules que s’han de fer servir per a les activitats 

extraescolars. 
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7. GRUPS I TUTORIES 

Quan acabi la reunió rebreu un correu del mestre que serà el tutor/a del vostre 

fills/a/es. 

En cas de no rebre aquest correu poseu-vos amb contacte amb la direcció de 

l’escola a l’adreça a8063886@xtec.cat 

COMUNITAT GRUP TUTOR/A CORREU ELECTRÒNIC 

petits 

CP1 Irene Vallès ivalles2@xtec.cat 

CP2 Gemma Casas gcasas5@xtec.cat 

CP3 Carolina Muro/ 

Lucia Romero 

cmuro@xtec.cat 

lromer10@xtec.cat 

mitjans 

CM1 Vicent Ibáñez vibanez6@xtec.cat 

CM2 Rosa Martínez rmartz276@xtec.cat 

CM3 Anna Batet abatet@xtec.cat 

grans 

CG1 Lali Solé esoler1@xtec.cat 

CG2 Olga Ferré oferre2@xtec.cat 

CG3 
Tània 

Escorihuela/ 

Elisabeth Huguet 

tescori2@xtec.cat 

lizzie.hc95@gmail.com 

sèniors 

CS1 Ana Castelló acaste66@xtec.cat 

CS 2 Roser Pascual rpascu32@xtec.cat 

CS3 Nayara Palomar nayaraa22@gmail.com 

CS4 
Raquel Boronat 

rborona2@xtec.cat 

mailto:a8063886@xtec.cat
mailto:ivalles2@xtec.cat
mailto:gcasas5@xtec.cat
mailto:cmuro@xtec.cat
mailto:vibanez6@xtec.cat
mailto:rmartz276@xtec.cat
mailto:abatet@xtec.cat
mailto:esoler1@xtec.cat
mailto:oferre2@xtec.cat
mailto:tescori2@xtec.cat
mailto:acaste66@xtec.cat
mailto:rpascu32@xtec.cat
mailto:nayaraa22@gmail.com
mailto:rborona2@xtec.cat
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sisè 
sisè 

Ma. .José López 

 

mlope492@xtec.cat 

EQUIP 

DIRECTIU 

Secre- 

tària 
Marta Ayora mayora3@xtec.cat 

Cap 

d’est. 
Núria Busquets nbusque2@xtec.cat 

Direct

ora 
Elena González mgonz346@xtec.cat 

 

  

mailto:mlope492@xtec.cat
mailto:mayora3@xtec.cat
mailto:nbusque2@xtec.cat
mailto:mgonz346@xtec.cat


12 
 

Reunió famílies 9 de setembre 
 

8. AFA 

A la pàgina web trobareu penjada tota la informació de l’AFA en relació a l’oferta 

d’activitats extraescolar i servei d’acollida. 

 

http://escolaarrelsmonjos.com/lafa 

 

  

http://escolaarrelsmonjos.com/lafa
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9. MENJADOR 

L’organització del menjador serà: 

COMUNI- 
TAT 

MONITO-
RES 

ESPAI HORARI 

petits 
2 

monitores 
1 TEI 

Aula gran del final passadís 
infantil 

De 12.30 a 15h. 

mitjans 
1 

monitora 

Mig menjador, compartit amb 
CG’s + patis de petits (aniran a la 

mateixa zona on han estat al 
matí) 

De 12.30 a 13.40 
menjador 

 
De 13.40 a 14.55 pati 

grans 
1 

monitora 

Mig menjador compartit amb 
CM’s + pati de grans (aniran a la 

mateixa zona on han estat al 
matí) 

De 12.30 a 13.40 
menjador 

 
De 13.40 a 14.55 pati 

Entre l’un i l’altra les monitores desinfectaran el menjador 

Sèniors i 
sisè 

1monitora 
Pati de grans (aniran a la 

mateixa zona on han estat al 
matí) +menjador 

De 12.30 a 13.40 pati 
 

De 13.50 a 14.55 
menjador 

 

A la pàgina web trobareu penjada tota la informació sobre el 

menjador. Aquest curs us haureu de descarregar un App des de la 

qual podreu gestionar els rebuts, les absències, el menú.. 

L’alta a aquesta app és obligatòria per a tots els alumnes que faran ús 

del servei de menjador, tant fixes com esporàdics. 
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10. REUNIONS FAMÍLIES PER GRUPS-CLASSE 

A partir del 14 de setembre es faran les reunions informatives de grup 

classe. Aquestes reunions seran telemàtiques i els dies i hores seran: 

Comunitat 

de petits 

Cp1 Dilluns, 14 setembre  a les 6 de la tarda 

Cp2 Dilluns, 14 setembre  a les 6 de la tarda 

Cp3 Dilluns, 14 setembre  a les 6 de la tarda 

Comunitat 

de mitjans 

Cm1 
Dimarts, 22 de setembre a les 5 de la tarda 

Cm2 
Dimarts, 22 de setembre a les 5 de la tarda 

Cm3 
Dimarts, 22 de setembre a les 5 de la tarda 

Comunitat 

de grans 

Cg1 Dijous, 24 de setembre a les 6 de la tarda 

Cg2 Dijous, 24 de setembre a les 6 de la tarda 

Cg3 Dijous, 24 de setembre a les 6 de la tarda 

Comunitat 

de sèniors 

Cs1 
Dijous 24 setembre a les 7 de la tarda 

Cs2 
Dimecres 23 setembre a les 7 de la tarda 

Cs3 
Dimecres, 7 d’octubre a les 5 de la tarda. 

Cs4 
Dijous 24 setembre a les 5 de la tarda. 

sisè 
Dimecres 23 setembre a les 7 de la tarda 

 

  



15 
 

Reunió famílies 9 de setembre 
 

11. CORREU ELECTRÒNIC:  

MITJÀ DE COMUNICACIÓ FAMÍLIES ESCOLA 

Com que de moment no podreu tenir un contacte directe dels tutors 

dels vostres fills/es,  fet que trobarem molt a faltar, hem pensat que el 

correu electrònic serà el principal mitjà de comunicació entre les 

famílies i els tutors.  

Les reunions i/o entrevistes amb les famílies en principi seran al llarg 

del segon trimestre i de forma telemàtica. Si creieu que és necessària 

un reunió amb el tutor del vostre fill/a abans del segon trimestre els ho 

podeu comunicar per correu. 

També el correu serà el mitjà de comunicació entre les famílies i la 

direcció. 

Trobareu les adreces a l’apartat 7. Grups i tutories. 
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12. DOCUMENTS 

El primer dia de classe rebreu en paper els documents següents:  

o Autorització perquè els alumnes a partir de 3r puguin sortir sols 

o Autorització perquè puguin recollir els nens/es altres persones 

fora del nucli familiar o germans menors d’edat.  

o Declaració responsable en relació a la Covid-19 

o Autorització del dret d’imatge 

o Autorització per a les sortides pel municipi  

o Carta de compromís educatiu (P3) 

o Compromís d’us responsable del grup de WhatsApp de l’aula 

dels vostres fills/es.  

Pel bon funcionament de l’escola és important que retorneu signats 

aquests documents el més aviat millor.  

 

En el cas que algun alumne vulgui marxar a casa des del primer dia cal 

que la família envií un correu al seu mestre fent una autorització per a 

tal fi. 


