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BENVINGUDES I BENVINGUTS AL NOU CURS 2020 - 2021

INFORMACIONS ORGANITZATIVES PEL CURS 2020/21

1.- PRINCIPIS BÀSICS
• Suport emocional
• Grups de convivència estables
• Distanciament físic
• Higiene de mans
• Ús de mascareta (Educació Infantil recomanable i Primària obligatòria)
• Accés restringit a l’escola
• Neteja, desinfecció i ventilació dels espais

2.- REQUISITS PREVIS A L’ENTRADA A L’ESCOLA
Cal que per poder entrar a l’escola cap infant presenti:

• Febre (>37’5º)
• Tos
• Dificultat per respirar
• Mal de coll
• Cogestió nasal
• Mal de panxa
• Vòmits i/o diarrea
• Mal de cap
• Malestar
• Dolor muscular

Si es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19, a l’espera de resultats,
conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 o en quarantena domiciliaria no podrà
assistir al recinte

En cas que l’infant presentés aquesta simptomatologia dins de l’horari lectiu us avisarem per
tal que el vingueu a buscar i us poseu en contacte amb el CAP de referència.

3. RESTRICCIONS D’ACCÉS AL RECINTE
Les famílies tenen restringit l’accés al recinte. Només podran accedir en cas de:
- adaptació P3 i P4 
- convocat per l’equip directiu o l’equip de mestres

Només  podrà  accedir  1  adult,  sempre  i  quan  compleixi  els  requisits  d’accés  i  vagi  la
mascareta posada. A l’entrar a l’escola es posarà hidrogel i es prendrà la temperatura. En
cas de temperatura superior a 37’5º no es permetrà l’accés a l’escola. 
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4.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Entrades i sortides
Per  tal  d’evitar  aglomeracions,  les  entrades  i  sortides  al  centre  es  faran  de  manera
esglaonada amb accessos i horaris diferents que detallem a continuació.
A cada accés a l’escola hi ha pintades unes petjades amb el color de cada classe que és on
s’haurà d’esperar l’alumnat. Les famílies s’esperaran a la zona de terra del parc a la vorera
del costat de Sant Fost del carrer Lleida.

NIVELL ACCÉS COLOR
PETJADA

HORARIS
D’ENTRADA

HORARIS
DE SORTIDA

P3 Porta  pati
d’infantil

Vermell 9’10h.
15’10h.

12’40h.
16’40h.

P4 Porta  pati
d’infantil 

Blau Clar 9’00h.
15’00h.

12’30h.
16’30h.

P5 Porta  petita
entrada principal

Groc 9’10h.
15’10h.

12’40h.
16’40h.

PRIMER Porta principal Rosa 9’10h.
15’10h.

12’40h.
16’40h.

SEGON Porta principal Taronja 9’10h.
15’10h.

12’40h.
16’40h.

MITJANS 1
(Aula 3r)

Porta principal Verd fosc 9’00h.
15’00h.

12’30h.
16’30h.

MITJANS 2
(Aula 4t)

Porta  petita
entrada principal

Lila 9’00h.
15’00h.

12’30h.
16’30h.

GRANS 1
(Aula 5è)

Porta pati pista Verda clar 9’00h.
15’00h.

12’30h.
16’30h.

GRANS 2
(Aula 6è)

Porta pati pista Blau fort 9’10h.
15’10h.

12’40h.
16’40h.

Es  prega la màxima puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. L’alumnat que arribi amb
retard haurà d’esperar a que tota la resta hagi entrat, per tal de no interferir en els fluxos de
circulació.

5. QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA?
EDUCACIÓ INFANTIL 

• Bossa amb una muda de recanvi (P3 i P4)
• 1 Capsa de mocadors
• 1 Paquet de tovalloletes humides
• 1 bata cordada al davant amb beta i nom
• 1 bata per fer pintura
• 1 cantimplora o ampolla d’aigua (no de vidre)
• 1 coixí petit
• 1 xandall i vambes de velcro (el dia de psicomotricitat)
• L’esmorzar  dins  d’una  carmanyola  que  anirà  dins  d’una  bossa  de  roba  amb  un

tovalló.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
• L’esmorzar en un bock&roll o carmanyola
• 1 capsa de mocadors de paper
• 1 cantimplora o ampolla d’aigua (no de vidre)
• 1 mascareta higiènica posada de casa i 1 bosseta per guardar-la. Les dues amb el

nom posat.
• Xandall i vambes el dia d’educació física i necesser amb estris d’higiene personal

(aquest curs l’alumnat de 3r no farà l’activitat de natació i els de cicle superior no es
dutxaran a l’escola)

• 1 bata per a fer plàstica

6. SERVEIS
L’acollida  matinal  i  el  servei  de  menjador  estaran  en  funcionament  des  del  dia  14  de
setembre.
Els tiquets esporàdics de menjador es podran comprar a la porta del menjador a partir de les
9’15h.
Seguint les normes sanitàries,  aquest  curs l’alumnat no es rentarà les dents a l’hora de
dinar.

7. DOCUMENTACIÓ
El  dilluns  14  de  setembre  us  farem  arribar  uns  documents  (declaració  responsable,
autorització paracetamol,  autorització sortir  sols,  circula d’educació física,  inscripcions de
servei de menjador...)
Caldrà retornar tota la documentació que cal signar el dia 15 de setembre a la tutora.

8. COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Les vies de comunicació que podeu utilitzar són:

• Telèfon fixe: 93.579.53.15
• Telèfon mòbil: 686.58.85.27
• WhatsApp: 686.58.85.27
• Correu electrònic: ceippruneres@xtec.cat
• Pàgina web de l’escola:  lespruneres.cat
• El correu electrònic de les mestres que se us facilitarà el dia de la reunió d’inici de

curs.

Tot  l’equip de  mestres  de l’escola  us volem agrair  la  vostra  col·laboració  i
confiança.

BON INICI DE CURS
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