
 
1 de setembre de 2020 

  
 
Benvolgudes famílies, 
  
Us donem la benvinguda al curs 20/21, que s’iniciarà el 14 de setembre de forma               
presencial. 
  
A causa de la situació epidemiològica actual, hem adaptat el Pla d’Actuació del curs 20/21 a                
les mesures adoptades recentment pels departaments d’Educació i Salut. Us avancem           
alguns trets fonamentals del pla  per tenir-vos informats. 
 
  

● Grups estables:  
A Infantil i Primària: definim com a grup estable el conjunt d’alumnat de la classe               
amb el seu tutor o tutora i els especialistes indispensables. Aquest grup es             
mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de                 
l’escola el grup ocuparà sempre el mateix espai físic d’una o dues classes. 

  
A Secundària: els grups-classe es mantenen estables a les assignatures comunes i            
es desdoblen a les optatives i en totes aquelles matèries on curricularment tenim             
previst la reducció de grup. Cada grup té assignades dues aules fixes. 

  
L’organització presa a cada una de les etapes facilitarà la traçabilitat en cas de              
contagi i la reducció del riscos de contagi entre grups. 

 
 

● Entrades i sortides de l’escola:  
S’utilitzaran els 4 accessos disponibles del Col·legi (dos a la Torre, un a l’entrada              
principal i un a av. Diagonal) i en alguns casos hi haurà esglaonament d’horaris, no               
superiors a 10’ abans o després de l’hora d’inici/fi de la jornada lectiva. Recomanem              
que, en les entrades i sortides del centre, mantingueu sempre la distància de             
seguretat de 2 metres i reduïu el nombre d'acompanyants per alumne a només 1              
persona. 

  
 

● Acollida:  
Es mantindrà el servei. Distribuirem organitzadament l’alumnat, en funció de l’edat,           
en diferents espais de l’escola on garantirem la distància entre alumnes de diferents             
grups estables.  L’ús de mascaretes serà obligatori. L’horari serà de 7.30h a 9h. 

  
● Organització del temps d’esbarjo: 



 
La circulació pels passadissos i l’accés al pati es farà seguint un recorregut marcat a                
parets i a terra i amb mascareta. Els temps d’esbarjo seran esglaonats i es              
sectoritzaran els patis per grups-classe. 

  
 

● Higiene de mans:  
Tal com ens marca el Departament de Salut els alumnes hauran de rentar-se les              
mans diverses vegades (a l’entrada i sortida del Centre Educatiu, abans i després de              
les sortides de la classe, patis, àpats, …). Cada classe disposarà de gel             
hidroalcohòlic tot i que es demana que cada alumne porti el seu propi, per agilitat i                
practicitat. 

  
  

● Organització de les sortides i activitats fora de l’escola:  
Prioritzarem les visites i activitats fora de l’escola que es desenvolupin en espais             
oberts. Hi anirem a peu o en autocar, sempre seguint els protocols establerts pel              
Departament de Salut. Les farem per cicles, mantenint els grups estables durant            
l’activitat. Les convivències es mantenen inicialment les dates programades i els           
viatges d’estudis a 4t ESO i seran programats amb caràcter nacional. Tota aquesta             
organització serà susceptible de canvis segons l’evolució epidemiològica. 

  
 

● Organització del servei de  menjador: 
Per poder atendre tots els usuaris/usuàries de menjador en l’horari habitual hem            
habilitat els torns i els espais pertinents amb les condicions de distància i higiene              
necessàries.  

  
 

● Ús de mascareta: 
En entrar a l’escola, l’alumnat i el personal del centre hauran de portar la mascareta               
fins i tot a la seva aula. Totes les persones del centre, docents, alumnat i personal no                 
docent hauran de portar la mascareta sempre. Per als alumnes d’Educació infantil al             
grup estable la mascareta no serà obligatòria dins a classe. 

  
 

● Activitats extraescolars: 
Trobareu tota la informació de l’ oferta d’activitats extraescolars a la pàgina web del              
Col·legi: www.santferran.cat. Aquestes activitats s’adaptaran a les mesures de         
seguretat requerides. 
 
 

● Reunions d’inici de curs: 
Per recomanacions sanitàries, les reunions es faran per videoconferència en la data            
que us enviaran properament els tutors/es. Només es mantindrà de manera           



 
presencial la reunió amb les famílies de P3 que es realitzarà el proper dia dilluns 7                
de setembre en dos torns a les 17:30 i a les 18:30. 

 
 

● Llibres: 
El primer dia de classe els vostres fills/es rebran els llibres que heu comprat a través                
de la pàgina web. Ampliarem el termini de compra del llibres online durant els              
primers dies de setembre. 
 

 
● Bates i roba esportiva: 

L’AMPA farà la venda d’aquest material en horari no lectiu. Properament us            
enviarem les dates i horaris. 
 
 

● Control de temperatura: 
Caldrà ser molt curosos amb qualsevol possible situació de risc de salut i, per tant,               
haureu de controlar cada matí la temperatura dels vostres fills/es i, de cap manera,              
els podreu portar al centre si tenen febre (a partir de 37,5 graus) o qualsevol dels                
altres símptomes Covid.  
 
 
Al llarg dels propers dies, trobareu al web de l’escola el Pla d’Actuació complert, un               
cop s’implementin les últimes instruccions dictades pel Departament.  
 
Demanem la vostra col·laboració i confiança per emprendre amb il·lusió aquest nou            
curs malgrat la complexa situació. Des de l’escola continuarem treballant pel bé dels             
vostres fills i filles. 
 
Una salutació cordial. 
 

Equip directiu del Col·legi Sant Ferran 
 
 


