Barcelona 4 de setembre 2020
Benvolgudes famílies,
Amb el desig de retrobar-nos amb salut i amb la màxima normalitat
possible estem preparant amb molta il·lusió l’inici d’aquest curs per poder
acollir presencialment els vostres fills/es.
Us enviem aquestes línies per informar-vos sobre el començament del
curs.
Recordem que l’inici de les classes serà el dia 14 de setembre, seguint les
directrius donades pel Departament d’Ensenyament i pel Departament
de Salut.
A continuació us adjuntem les informacions que hem anat ajustant
aquests dies amb l’objectiu de contribuir a la millor organització del curs.
Amb tot, la canviant situació sanitària fa que les consideracions que es
puguin fer siguin susceptibles de variació en funció de l’escenari que
dibuixi la pandèmia.
ACCÉS AL CENTRE
Les famílies han de ser les responsables de l’estat de salut dels seus fills i
filles.
El primer dia de classe el/les alumnes hauran de dur a l’escola el
document de declaració responsable, que us facilitarem mitjançant la
plataforma Educamos i la nostra pàgina web:
www.barcelona.esclavasscj.com
Segons la declaració responsable, els pares es comprometen a no portar
l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies.
Els alumnes han de saber i prendre consciència que l’ús de la mascareta
serà obligatòria a partir dels 6 anys. Cal dur-la ben posada i en bon estat.

La higiene de mans es farà un mínim de 5 cops al dia. Es tracta d’una de
les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la
del personal docent i no docent.






A l’arribada i a la sortida de l’escola.
Abans i després d’esmorzar.
Abans i després de dinar.
Abans i després d’anar al WC.
Abans i després de la sortida al pati.

Els nens i nenes hauran de seguir el recorregut indicat per entrar, per sortir,
per pujar i baixar del centre escolar, tot respectant la distància de
seguretat.

HORARIS I ACCESSOS D’ENTRADES I SORTIDES
A causa de la situació sanitària, tal com queda recollit en el Pla
d’actuació del centre, que aviat serà publicat, s’han hagut de modificar
els accessos i els horaris d’entrada i sortida.
Les entrades i sortides del centre es faran de forma esglaonada i per
diferents accessos depenent dels cursos.
És molt important que respecteu les entrades i els horaris establerts per
evitar aglomeracions. Un dels progenitors podrà accedir l’escola, quan el
centre o la mateixa família ho requereixi.
Els alumnes de P-3, el primer dia d’escola, entraran per torns entre les
10:00h i les 10:30h. La tutora ja informarà d’aquests torns en la reunió
personalitzada.
Us adjuntem tres imatges on podreu visualitzar les entrades i sortides dels
vostres fills/filles en les diferents hores del dia.

CURS

HORA
ENTRADA
MATÍ

ACCÉS
ESCOLA

ACCÉS
AULES
MATÍ/MIGDIA/TARDA

HORA SORTIDA
MIGDIA/LLOC
SORTIDA

HORA SORTIDA
TARDA/LLOC

P5A

8:50

PASSO

PATI

12:50/PASSO

16:50/PASSO

P5B

8:55

PASSO

PATI

12:50/PASSO

16:50/PASSO

P4

9:00

PASSO

12:50/PASSO

16:45/PASSO

P3

9:10

PASSO

MENJADOR (MATÍ)
PATI (MIGDIA I
TARDA)
PATI

12:50/PASSO

16:45/PASSO

2A/B

8:50

PORTA
PRINCIPAL
LATERAL

ESCALES PRINCIPALS

12:55/PORTA
PRINCIPAL/
PORTA LATERAL

16:55/PORTA
PRINCIPAL/PORTA
LATERAL

3A/B

8:50

SALA
ACOLLIDA

ESCALES PRINCIPALS

12:55/PORTA
PRINCIPAL/AULA
ACOLLIDA

17:00 PORTA
PRINCIPAL/AULA
ACOLLIDA

1A/B

9:00

PORTA
PRINCIPAL
LATERAL

ESCALES PRINCIPALS

12:50/PORTA
PRINCIPAL
LATERAL

16:50/ PORTA
PRINCIPAL/PORTA
LATERAL

4A/B

9:05

GUAL

ESCALES PATI

12:50/
PORTA RINCIPAL
CENTRAL

16:50/ GUAL

5A/B

9:00

GUAL

ESCALES PATI

12:55/
PORTA
PRINCIPAL
CENTRAL

16:55/ GUAL

6ª/B

8:55

GUAL

ESCALES PATI

13:00/ PORTA
PRINCIPAL
CENTRAL

17:00/GUAL

COM HAURAN DE PROCEDIR LES FAMÍLIES
Els pares o acompanyants deixaran els nens/es a la porta d’entrada
corresponent segons horari i accés.
En cas d’arribar abans de l’hora assignada, s’esperaran al carrer
mantenint sempre la distància de seguretat, evitant en la mesura que
sigui possible, les concentracions a la porta del centre. És molt important
que si s’arriba més tard caldrà esperar fins el final del darrer torn
respectant l’accés per la seva porta d’entrada.
Les famílies que tenen més d’un fill, hauran de respectar el torn i l’accés
d’entrada de cada un.

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES
Degut a la situació que estem vivint, no es podran fer de manera
presencial les reunions de pares i mares de començament de curs.
Atenent l’inici d’una nova etapa, les famílies que tinguin fills a P-3
d’INFANTIL i a 1r de PRIMÀRIA, tindran una videoconferència individual
amb les tutores. Per la resta de grups s’està confeccionant una
presentació, on trobareu tota la informació d’aquest curs de manera
clara i precisa.
Un cop iniciat el curs, tindreu una entrevista personal amb el tutor/tutora
corresponent.

SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador funcionarà des del mateix dia d’inici de curs, amb
totes les mesures d’higiene, ventilació i seguretat, excepte els alumnes de
P-3, que aquest primer dia no dinaran a l’escola, ja que es troben en
procés d’adaptació.

ACOLLIDA MATINAL I PERMANÈNCIES DE TARDA
Aquest servei serà efectiu a partir del primer dia de curs per la tarda, i la
resta de dies, tant al matí com a la tarda, garantint el compliment de la
normativa.
Recordeu que els divendres, no hi ha permanència de tarda.
ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE
El primer dia, els alumnes de Primària vindran amb l’uniforme del col·legi i
sense la bata. Els alumnes d’Infantil, vindran amb el xandall de l’escola.
No hauran de portar llibres ni cap altre material escolar, llevat els alumnes
del cicle mitjà i superior, que portaran l’estoig.
A banda de la mascareta que portaran posada, hauran de dur una de
recanvi a la cartera i dins d’una bossa, i una altra bossa per guardar les
ja utilitzades.
Cada alumne portarà la seva cantimplora amb aigua i amb el nom escrit.
EXTRAESCOLARS
Començaran el dia 28 de setembre.
Aprofitem per comunicar-vos la composició del nou Equip directiu:
Directora de Centre: Mª Ángeles Pomar
Coordinadora d’Infantil i Primària: Sílvia Arranz
Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat: Ramon Novella
Cap d’administració: Mercè García
Coordinadora de Pastoral: Victoria Gil
Conscients que la situació no és fàcil i que requerirà un procés
d’adaptació continuat, ens posem a la vostra disposició, amb el nostre
compromís de crear un entorn escolar segur, saludable i acollidor per als
vostres fils i filles i per a tota la comunitat educativa.

Ben cordialment,
La Direcció i l’equip de professors d’Infantil i Primària.

