
 
 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’escola volem donar-vos la BENVINGUDA AL NOU CURS que estem a punt de començar. 

L’objectiu prioritari de la planificació d’aquest curs ha estat fer del centre UNA ESCOLA SEGURA. 

Per això, hem aplicat amb el màxim rigor tots els protocols i mesures de protecció i prevenció 

davant la Covid-19 que ens han transmès de la Conselleria d’Educació. 

Aquests protocols i mesures han estat adaptats a les característiques del nostre centre i estan 

plasmats al nostre Pla de Contingència. 

QUINES MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ HEM APLICAT? 

Les mesures bàsiques de prevenció i protecció que hem aplicat han estat: 

• Configuració de grups estables de convivència (grups “bombolla”) des d’Infantil fins a 4t 

de Primària. 

• Organització dels grups-classe de 5è i 6è de Primària, d’ESO i de CFGM conformats de 

manera que dins les aules es respecte la distància mínima interpersonal d’1,5 metres. 

• Ús obligatori de la mascareta a partir dels 6 anys (1r de Primària). 

• Manteniment d’una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres en les interaccions 

entre les persones de la comunitat escolar a tota l’escola. 

• Desinfecció i neteja de zones comunes de l’escola diverses vegades al dia. 

• Desinfecció i neteja de mans de tot l’alumnat un mínim de 5 vegades al dia. 

• Presa de temperatura a l’alumnat durant la jornada lectiva. 

• Organització del servei de menjador d’acord amb la normativa de protecció i prevenció 

davant la Covid-19. 

QUIN ÉS EL COMPROMÍS DE LES NOSTRES FAMÍLIES? 

Perquè l’escola siga un espai segur per a tot l’alumnat i les persones treballadores (docents i 

no docents) que hi conviuen, és fonamental la implicació de les nostres famílies. 

D’acord amb els protocols establerts, la família ha de controlar diàriament l'estat de salut de 

l'alumne/a abans d'acudir al centre mitjançant l'observació dels símptomes propis de la Covid-

19 (tos, congestió nasal, diarrea i vòmits, malestar, etc.) i el mesurament de la temperatura 

corporal.  

Cap alumne no haurà d’acudir al centre en el cas de presentar simptomatologia o una 

temperatura corporal major de 37,5 °C. En cas de presentar alguns d’aquests símptomes, cal 

contactar amb el centre de salut de referència. 

El compromís de la família amb el compliment d'aquestes normes es plasma en la Declaració 

Responsable que vos demanaríem que signàreu. 

(Podeu descarregar-vos el model de Declaració Responsable, signar-lo i fer-lo arribar al tutor/a 

del vostre fill/a: https://colsantacruz.es/wp-content/uploads/2020/09/Model-Declaracio-

responsable_VAL.pdf). 

 

  

https://colsantacruz.es/wp-content/uploads/2020/09/Model-Declaracio-responsable_VAL.pdf
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COM SERÀ L’INICI ESGLAONAT DE LES CLASSES? 

Per tal que l’inici del curs es faça de manera que vagen aplicant-se progressivament els diferents 

protocols de protecció i prevenció que s’han dissenyat, l’inici de les classes es produirà de 

manera esglaonada des del 7 fins a l’11 de setembre segons aquest calendari: 

 

 2n CICLE D’INFANTIL I PRIMÀRIA ESO CFGM 

Dilluns, 7 2N C. Infantil, 4 i 5 anys 1  
1r Matí i 1r 
Vesprada 

Dimarts, 8 1r i 2n, 1r 
2n Matí i 2n 

Vesprada 

Dimecres, 9 3r i 4t 2n 
 
 

Dijous, 10 5è i 6è 3r 
 
 

Divendres, 11  4t 
 
 

 

1 L’alumnat del grup d’Infantil 3 anys farà un inici de curs esglaonat d’acord amb la informació 

que la tutora comunicarà a cada família sobre el dia i l’hora d’incorporació del seu fill/a. 

 

PRÒXIMES REUNIONS DE PARES I MARES D’INICI DE CURS. 

El tutor/a del grup-classe del vostre fill/a vos convocarà pròximament a una reunió presencial 

a l’escola en què vos detallarem l’aplicació dels protocols i mesures adoptats per a cada etapa i 

per a cada grup. 

 

Continuem treballant perquè, comptant amb la responsabilitat de tota la nostra comunitat 

educativa, fem realitat un escola segura i llesta per assegurar el dret a l’educació de tot el nostre 

alumnat.  

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 

 

Una abraçada, 

L’Equip Directiu. 

 

 

➔ Podeu accedir al Pla de Contingència de l’escola i al model de Declaració Responsable des 

d’ací: https://colsantacruz.es/inicio/slider-es/informacion-a-las-familias/ 

https://colsantacruz.es/inicio/slider-es/informacion-a-las-familias/

