
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

   

PLA D’ORGANITZACIÓ 
2021-2022 

 A mans del Consell Escolar el 9 de setembre de 2021. 

Provisional i pendent de revisió definitiva en la sessió convocada el 29 de setembre de 2021. 
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1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

1.A) EN PRESENCIALITAT 

S’exposa en aquest pla l’organització del curs 2021-2022 segons les instruccions del 
Departament d’Educació i del Departament de Salut, rebudes a fins a la data. 

Per tant parteixen d’un escenari de presencialitat amb dos pilars fonamentals: 

• La disminució de la transmissió del virus: es buscarà reduir al màxim el risc de 
contagi entre els membres de la comunitat escolar. 

• L’augment de la traçabilitat: es buscarà garantir al màxim la traçabilitat en cas d’un 
possible contagi. 

Per tant es contemplen com a principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 
els següents. 

1.A.1) Grups de convivència estables 

En el curs 2021-2022 es reduiran al màxim els contactes entre els grups estables. Aquests 
es consideraran unitats de convivència estables, amb relació familiar.   

S’eliminen de la programació anual totes aquelles activitats lectives o activitats 
complementàries que es duien a terme entre els diferents grups-classe, que passaran a 
fer-se a cada aula, sense barrejar aquests. 

No podrà dur-se a terme aquest supòsit en algunes de les matèries de modalitat de 
batxillerat, que caldrà que es portin a terme en un espai desinfectat, amb mascareta 
obligatòria per part de tot l’alumnat i el personal docent, i garantint el metre i mig de 
distància entre les dos grups-bombolla. 

1.A.2) Espais i distanciament físic a les aules 

Els espais dels grups estables garantiran un metre per alumne. 

En les matèries de modalitat de batxillerat caldrà assegurar el metre i mig de distància i els 
2,5 metres de superfície d’aula. 

S’evitarà totalment l’ús d’espais compartits (laboratoris, vestidors, aula gimnàs, aules 
d’ordinadors) per l’activitat ordinària. 

1.A.3) Ús de protecció personal 

Tot l’alumnat portarà a l’escola diàriament el “KIT-Covid” personal, que serà 
imprescindible per entrar a l’escola.  

Cada espai-aula disposarà de: 

• Gel hidroalcohòlic per al personal docent i no docent de l’escola. 
• Polvoritzadors de líquid desinfectant. 
• Baietes per desinfectar taules i cadires 

Cada lavabo disposarà de: 

• Dispensador de sabó. 
• Tovalloletes d’un sol ús. 
• Paperera amb tapa. 
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També hi haurà gel hidroalcohòlic a les diferents entrades de l’escola i tot l’alumnat haurà 
d’administrar-se’l cada cop que entri a l’edifici. 

1.A.4) Requisits d’accés 

Els pares i mares hauran de signar, abans de començar el curs escolar un compromís de 
responsabilitat per tal d’evitar portar el fill o filla a l’escola amb algun símptoma 
compatible amb el Covid-19. 

S’annexa com Annex 1 la Declaració Responsable a signar. 

L’escola disposarà de diversos termòmetres de pistola per fer controls ràpids de 
temperatura als alumnes en funció del seu estat de salut. No es prendrà la temperatura 
diàriament a tots els nens i nenes, ja que això suposaria més aglomeracions, i més 
dificultats afegides en l’activitat lectiva.  

No obstant això, tot i la dificultat logística que suposa, i evitant sempre les aglomeracions, 
no descartem prendre la temperatura diàriament a tot l’alumnat si ens adonem que 
comencen a acudir a escola nens i nenes amb símptomes compatibles amb la Covid-19. 

Hem pregat a les famílies ser especialment curosos en aquest punt, ja que només amb la 
col·laboració i corresponsabilitat de les famílies, podrem treballar tots junts per fer l’escola 
el més segura possible. 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, evitarem, i així hem informat a les 
famílies,  l’entrada dels pares i mares, i de personal aliè a l’escola, el màxim possible, per 
tal de reduir l’activitat social a l’escola, en benefici de la salut de tota la comunitat 
educativa. 

En cas dels infants acompanyats, caldrà que només un acompanyant entri al centre i deixi 
l’alumne o alumna, a zona corresponent, equipat amb la mascareta corresponent. 
L’acompanyant, per tant, no podrà accedir a l’interior dels edificis. Una vegada els fills/es 
hagin entrat a l’escola, l’acompanyant haurà d’abandonar el recinte escolar de forma 
diligent. 

S’exposa com a excepció el període d’adaptació dels infants nous de llar d’infants, que 
podran ser acompanyats la primera setmana per un sol progenitor, seguint les instruccions 
establertes en el punt 5.8.2. del document del Departament d’Educació i el Departament 
de Salut anomenat Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc 
de la pandèmia, de maig de 2021.   

1.A.5) Neteja i desinfecció 

Caldrà fer de la neteja i desinfecció, com de tot l’anterior descrit en aquest punt, un valor 
pedagògic per a tot l’alumnat, i caldrà, doncs, que tota la comunitat escolar tingui una 
consciència de neteja i desinfecció dels espais, doncs la salut de tothom és important per 
tothom, i tothom n’és responsable. 

Per això cada espai disposarà de dosificadors amb líquid desinfectant, que es reompliran 
cada dia, per tal que l’alumnat netegi i desinfecti el seu espai d’ús, d’acord amb l’etapa i 
l’edat. 

Els tutors i tutores articularan encarregats, rutines i responsabilitats per tal que cada espai 
d’ús sigui desinfectat per l’alumnat en acabar el seu ús, amb la seva ajuda i supervisió, 
sense que vagi en detriment de la neteja professional del personal.  



Col·legi Sant Marc de Sarrià. Pla d’organització curs 2021-2022.       

 

4 
 

En la programació anual es contemplarà la primera quinzena de curs la conscienciació, el 
treball i la consolidació de tots els nous hàbits descrits en aquest punt. 

El personal de neteja de l’escola ha rebut formació sobre el Covid-19, i netejarà i 
desinfectarà les aules seguint el pla de neteja rebut per el Departament d’Educació i que 
s’annexa com a document 2. 

Per a tal fi, es durà un registre de totes les aules i espais de l’escola.  

 

1.B) EN CONFINAMENT 

En cas d’un possible confinament, d’un grup o de tota l’escola, es tornaria  a l’escenari del 
curs 2019-2020, doncs ha esta valorat com exitós i amb nombrosos agraïments de les 
famílies en acabar aquell curs escolar. 

Al principi del curs 2020-21 es va passar un qüestionari a les famílies amb un doble 
objectiu: 

• Copsar les diferents realitats familiars davant un possible confinament. 
• Detectar necessitats en recursos digitals. 

Els resultats d’aquesta enquesta va servir per revisar la proposta inicial que exposem a 
continuació.  

1.A.1) Infantil 

Dues trobades i classes setmanals (una amb tot el grup-classe i una altra amb grups 
reduïts) a través de MEET i entrega setmanal de propostes de totes les àrees 
d'aprenentatge. 

1.A.2) De primer a quart de primària 

Proposta diària amb atenció per part dels mestres, en horari de classes. Les primeres dues 
hores es prioritzaran activitats individuals, les segones dues projectes i investigacions i per 
la tarda activitats didàctiques amb un component lúdic.  

Caldrà la creació d’un compte corporatiu de correu electrònic, que es donarà a les famílies 
un cop omplerta l’autorització, a fi i efecte de facilitar l’autonomia dels nens i nenes en les 
connexions. 

1.A.3)Cicle superior de primària 

Proposta diària amb connexió autònoma de l’alumnat al llarg del dia. L’horari de classes 
serà la base de les propostes didàctiques i projectes. 

1.A.4) ESO, Batxillerat i CFGS 

Classe virtual seguint l’horari de l’escola. 
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2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS i PERSONAL DOCENT . 
Fem constar, en aquests quadres els diferents grups estables de l’escola. 

Tot el personal de l’escola durà mascareta en tot moment, i cuidarà de tenir el mínim 
contacte amb l’alumnat. 

És per això que el personal estable, no ho serà, en el sentit que podrà anar sense mascareta 
i sense cuidar la distància de seguretat. 

Lògicament, la distància de seguretat, es mantindrà al màxim, però sense descuidar la 
realitat de les diferents edats, i, per tant, l’atenció que necessitat cada infant. A ningú se li 
escapa la diferent realitat d’un nen o nena de dos anys respecte a un nen o nena de 12. 

Tot el personal de l’escola va omplir el curs passat un qüestionari de salut, i les persones 
amb algun factor considerat de risc, van acudir al servei mèdic depenent del Departament 
de Riscos Laborals, a examinar-se, i van rebre la consideració d’Aptes. 

 

2.A) EDIFICI CARRER MARGENAT (LLAR D’INFANTS I INFANTIL) 

Grup Alumnes Personal estable Personal temporal 
P1 9 Miriam Zekhnini Sylvia Suárez 
P2 12 Tina Gómez Sylvia Suárez 
P3 22 Susana Borrego Miriam Marín 
P4 15 Juani Ramos Miriam Marín 
P5 22 Ares Viladrosa Miriam Marín 

 

 

2.B) EDIFICI CARRER CARRASCO I FORMIGUERA (PRIMÀRIA) 

Grup  Personal estable Personal temporal 

1r 18 Glòria Pedrol 
Marta Baró 

Paula Sardà 
Bernardo Ávila (en exterior) 

2n 25 Meritxell Francès Paula Sardà 
Bernardo Ávila (en exterior) 

3r 24 Montse Juanet  
Roberto de Godos 

Elisabet de las Heras 
Bernardo Ávila (en exterior) 

4t 24 Carles Berenguer Elisabet de las Heras 
Bernardo Ávila (en exterior) 

5è 23 Ariadna Lou Mireia Verdaguer 
Laura Salat 
Bernardo Ávila (en exterior) 

6è 25 Laura Salat Mireia Verdaguer 
Ariadna Lou 
Bernardo Ávila (en exterior) 
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2.C) EDIFICI CANTONADA CARRERS CARRASCO I FORMIGUERA I DOLORS 
MONSERDÀ: ESO, BATXILLERAT (EN TORN DE MATÍ) I CFGS (EN TORN DE TARDA). 

Tot el professorat d’ESO i Batxillerat passa per diferents aules, per el que tots tindran 
consideració de personal docent temporal, i hauran de dur la mascareta a classe i mirar de 
cuidar la distància de seguretat. 

Grup Alumnes Personal temporal 

1r ESO 30 10. Anna Betriu, Mary Villanueva, Mabel Sanz, Elena 
Galbis, Maria Cuartielles, Bernardo Ávila, Alba 
Cayuela, Carlos Ruiz, Alba Rosell, Toni Puga. 

2n ESO 28 8. Anna Betriu, Mary Villanueva, Mabel Sanz, Elena 
Galbis, Bernardo Ávila, Alba Cayuela, Israel Merino, 
Toni Puga. 

3r ESO 31 8. Gemma Salom, Estel Quintana, Mabel Sanz, Alba 
Rosell, Toni Puga, Maria Cuartielles, Bernardo Ávila, 
Carlos Ruiz.  

4t ESO 28 11. Gemma Salom, Estel Quintana, Mary Villanueva, 
Mabel Sanz, Israel Merino, Bernardo Ávila, Toni 
Puga, Maria Cuartielles, Sole García, Jerónimo 
García, Elena Galbis. 

1r BTL-A 27 10. Gemma Salom, Jerónimo García, Mabel Sanz, 
Israel Merino, Bernardo Ávila, Toni Puga, Alba Rosell, 
Elena Galbis, Maria Cuartielles, Carlos Ruiz. 

1r BTL-B 27* 9. Gemma Salom, Jerónimo García, Mary Villanueva, 
Alba Rosell, Bernardo Ávila, Toni Puga, Estel 
Quintana, Sole García, Albert Carbó. 

2n BTL-A 26* 10. Gemma Salom, Jerónimo García, Mabel Sanz, 
Israel Merino, Josep Maria Bofill, Toni Puga, Alba 
Rosell, Elena Galbis, Maria Cuartielles, Carlos Ruiz. 

2n BTL-B 25* 8. Gemma Salom, Jerónimo García, Mary Villanueva, 
Josep Maria Bofill, Toni Puga, Estel Quintana, Sole 
García, Albert Carbó. 

1r CFGS 20 5. Núria Frutos, Jordi Jorba, Rubén Ventura, Nacho 
Saladrigas. 

2n CFGS 10 5. Núria Frutos, Jordi Jorba, Rubén Ventura, Nacho 
Saladrigas. 

*Pendent de possibles variacions. Matrícula oberta i pendent de confirmació de 
modalitats. 
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3. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS. ESPAI ESTABLE I ESPAIS ESPORÀDICS. 
Com hem dit anteriorment, en el curs escolar 2021-2022, es reduiran al màxim tots els 
espais compartits. De fet s’eliminen activitats lectives i complementàries en espais 
compartits (aules multimèdia, laboratoris, aules de desdoblament). 

Hi ha però la utilització d’uns espais compartits que cal contemplar, i que són d’ús comú: 
menjador i patis. 

En el cas dels patis es contemplen els torns i la sectorització d’aquests . 

 

3.A) EDIFICI CARRER MARGENAT (LLAR D’INFANTS I INFANTIL) 

 
3.A.1) AULES 

• P1 estarà situat a l’ aula de l’ annex i ocuparan aquesta aula i el pati de 9,30h a 
10h. 

• P2 estarà situat a l’ aula groga i ocuparan aquesta aula, el menjador de 12h a 
12,30h i el pati de 10h a 10,30h. 

• P3 estarà situat a l’ aula lila i ocuparan aquesta aula i el menjador de 12,30h a 13h 
i el pati de 10,30h a 11h. 

• P4 estarà situat a l’aula verda i ocuparan aquesta aula i el pati d’ 11h a 11,30h. 
• P5 estarà situat a l’ aula taronja i ocuparan aquesta aula i la terrassa d’ 11h a 

11,30h. 
 
3.A.2) MENJADOR 

• P1 dinarà a la seva aula de 12h 12,30h.  
• P2 dinarà al menjador d' Infantil de 12h a 12,30h. 
• P3  dinarà al menjador d' Infantil de 12,30h a 13h. 
• P4  dinarà a la seva aula d' 13h a 13,30h. 
• P5 dinarà al menjador de 13.00h. a 13.30 h. 

Es desinfectarà el menjador entre torn i torn i les aules abans i després de dinar. 

 
3.B) EDIFICI CARRER CARRASCO I FORMIGUERA (PRIMÀRIA) 

3.B.1) AULES 

A les aules del grup estable no caldrà mantenir la distància de seguretat i aquest curs es 
permetrà l’ús de material compartit. 

 

3.B.2) PATIS 

Als patis, en exterior, es permetrà la relació entre els diferents grups estables, però amb 
l’obligatorietat de la mascareta. 

En cas de pluja cada grup estable es quedarà a la seva aula. 
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3.B.3) MENJADOR 

Es continua amb la redistribució que ja vam dur a terme el curs passat. 

L’espai de menjador pot admetre a 8 grups estables de menjador de màxim 16 alumnes, 
en paral·lel en un sol torn, degudament distanciats de la resta de grups per més de metre 
i mig. 

Es creen, doncs, dos subgrups  estables per l’hora de dinar. 

Això implica que podran dinar en un sol torn tota la primària, espaiant l’accés al menjador, 
per tal que no es formin cues. 

En acabar aquest primer torn, caldrà desinfectar el menjador per el torn d’ESO. 

• Primer de Primària. Dinarà a la seva aula. 
• Segon de Primària. Dinarà a la seva aula. 
• Tercer de Primària. Sectors 1 i 2 del menjador. 
• Quart de Primària. Sectors 3 i 4 del menjador. 
• Cinquè de Primària. Sectors 5 i 6 del menjador. 
• Sisè de Primària. Sectors 7 i 8 del menjador. 

 

 

3.C) EDIFICI CANTONADA CARRERS CARRASCO I FORMIGUERA I DOLORS 
MONSERDÀ: ESO, BATXILLERAT (EN TORN DE MATÍ) I CFGS (EN TORN DE TARDA). 

 

3.C.1) AULES 

A l’ESO cada grup estarà a la seva aula, i les activitats es duran a terme en l’aula estable a 
excepció de desdoblaments, optatives de 4t d’ESO i matèries de modalitat de Batxillerat. 

Hi haurà algunes modificacions en la distribució dels cursos a les aules respecte d’anys 
anteriors, ja que tenim la intenció d’optimitzar els espais i acollir els grups més nombrosos 
a les aules i els espais més grans, per tal que hi hagi la màxima distància entre alumnes. 

D’aquesta manera, per exemple, els dos grups de 2n de batxillerat seran a les aules 2.4 i 
2.5, on tradicionalment hi havia els grups d 1r de batxillerat, o eren aules de desdoblament 
de grups. Amb l’excepció de certes matèries de batxillerat que cursen alumnes dels dos 
grups (Cultura Audiovisual, per exemple), els grups romandran aïllats els uns dels altres. 

Els desdoblaments i l’ús de les seves aules implicarà la desinfecció després de cada classe. 

Al Batxillerat cada grup estarà a la seva aula, i totes les matèries comunes es duran a terme 
en l’aula estable que s’assigni al setembre. Els desdoblaments per matèries de modalitat 
es faran, com a quart d’ESO, amb un dels grups que anirà a una aula de desdoblament i 
l’altre que es quedarà a l’aula estable. 

A les aules de desdoblament l’alumnat haurà de fer la classe amb mascareta i desinfectar 
l’espai en acabar, juntament amb el docent, sense prejudici que després passi l’equip de 
neteja. 

En Annex6 presentem la distribució de les aules estables de cada grup. 
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Cicles Formatius fa horaris de tarda, i per tant no té interacció amb la resta. Cada curs farà 
les seves classes a les seves pròpies aules durant tota la jornada. 

 

3.C.2) PATIS 

Del pati només en fa ús 1r, 2n i 3r d’ESO, doncs l’alumnat a partir de Quart d’ESO ja pot 
sortir del centre amb autorització dels pares, que sempre és del 100%. 

Es permetrà a interrelació entre els diferents grups, amb l’obligatorietat de la mascareta. 

A més s’utilitzaran les dues portes d’accés al carrer, per facilitar la mobilitat i evitar les 
aglomeracions. 

• 2n de Batxillerat. Surten fora a les 10.50 i entren a les 11.20. 
• 1r de Batxillerat. Surten fora a les 10.55 i entren a les 11.25. 
• Quart d’ESO. Surten fora a les 11.00 i entren a les 11.30 
• Tercer d’ESO. Sector 1 del pati d’ESO. De 11.00 a 11.30. 
• Segon d’ESO. Sector 2 del pati d’ESO. D’11.05 a 11.35. 
• Primer d’ESO. Sector 3 del pati d’ESO. D’11.05 a 11.35. 

En cas de pluja cada grup estable es quedarà a la seva aula. 

A CFGS, en torn de tardes, cada grup ocuparà només la seva aula estable. 

 

3.C.3) MENJADOR 

Es continua amb la redistribució que ja vam dur a terme el curs passat. 

L’espai de menjador pot admetre a vuit grups de màxim 16 alumnes en paral·lel en un sol 
torn, degudament distanciats de la resta de grups per més de metre i mig. 

Això implica que podran dinar en un sol torn tota l’ESO, espaiant l’accés al menjador, per 
tal que no es formin cues. 

Els grups del menjador seran estables i els llocs fixos, i es començarà a dinar i es finalitzarà 
tots a la vegada, de manera que no es permet la lliure circulació pel menjador. 

En ser el segon torn, després de la primària, caldrà haver desinfectat el menjador per el 
torn d’ESO. 

• Quart d’ESO. Sector 1 del menjador. 
• Primer d’ESO. Sector 2 del menjador. 
• Segon d’ESO. Sector 3 del menjador. 
• Tercer d’ESO. Sector 4 del menjador. 

Batxillerat i CFGS no es queden a dinar a l’escola. 

  



Col·legi Sant Marc de Sarrià. Pla d’organització curs 2021-2022.       

 

10 
 

4. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE. 
 

4.1) ESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRE 

El centre consta, com s’ha pogut veure, de tres edificis diferents. 

El primer edifici està ubicat al càrrec Margenat, i en ell estan els nens i nenes de llar 
d’infants i infantil (cinc grups). Té una única entrada al carrer, i, per tant, caldrà fraccionar 
les entrades i sortides dels diferents grups per evitar aglomeracions. 

El segon edifici està ubicat al carrer Carrasco i Formiguera número 10. És l’edifici de 
primària (6 grups) i té dues entrades pròpies des del carrer.  

El tercer edifici, contigu a l’anterior, i amb comunicació interna i externa amb ell, està al 
carrer Carrasco i Formiguera 12, fent cantonada amb el Carrer Dolors Montserdà, on 
també inclou el número X d’aquest. Aquest edifici dues entrades més que donen 
directament la carrer Dolors Monserdà, tot i que també connecten amb les dues entrades 
del carrer Carrasco i Fomiguera, passant per els patis. 

 

4.2) AGLOMERACIONS FINS AL MOMENT. 

A L’edifici de Margenat no tenim problemes d’aglomeracions a entrades i sortides, donat 
que fins ara hi havia una hora de marge per recollir o deixar nens i es feia a cada aula. 
Tampoc preveiem més aglomeracions enguany, donat que es faran entrades i sortides 
esglaonades, en horaris diferenciats. 

En el curs escolar 2021-2022 els pares i mares no podran accedir al centre, per el que 
preveiem fraccionament de grups per evitar més aglomeracions de famílies si no poden 
entrar a les aules. 

En els altres dos edificis tampoc hem tingut problemes d’aglomeracions a l’entrada, doncs 
l’horari d’entrada és entre 8 i 9 del matí, i la gent va arribant i deixant el nens. A més les 
tres rutes d’autocar arriben amb cinc o deu minuts de diferència.  

Més problemàtica és la sortida, entre les 16.45 i les 17.00 h., doncs coincideixen els 
alumnes de les rutes d’autocar, els que són recollits per la família i els que marxen sols a 
casa. 

Així doncs ens plantegem, a part d’utilitzar les quatres portes de manera habitual, els 
següents plantejaments d’entrades i sortides. 

 

4.3) EDIFICI CARRER MARGENAT (LLAR D’INFANTS I INFANTIL) 

Flexibilitzem les entrades i sortides seguint les noves instruccions de 30 d’agost, que 
permeten l’entrada d’un acompanyant al pati de l’escola, tot i que, en tenir només una 
entrada, hem de seguir fragmentant horari per evitar aglomeracions. 
 
L’horari d’entrada: 

● Llar d’infants serà de 8.30h - 9h fins a la porta de l’aula.  
● Educació infantil serà de 9h - 9.20h fins el pati, on estaran els nens i nenes amb 

mascareta. 
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L’horari de sortida: 

● Llar d’infants serà de 16.30h - 16.45h a la porta de l’aula. 
● Educació infantil serà de 16.45h - 17.00h al pati. 

L’adult que accedeixi al recinte escolar caldrà que sigui molt prudent. Haurà de 
desinfectar-se les mans només entrar i fer-ho també a l’infant, respectar la distància 
de seguretat i dur sempre degudament posada la mascareta. 

Recordem de nou que només està permès l’accés d’un acompanyant per infant. 

 

4.4) EDIFICI CARRER CARRASCO I FORMIGUERA (PRIMÀRIA) 

4.4.1) ENTRADES 

A l’entrada oferirem poder arribar a partir de les 8.30 h. Els nens i nenes, sota vigilància de 
dues persones, aniran directament amb mascareta posada, a l’espai de pati que correspon 
al seu grup, i que ha estat descrit en l’anterior apartat. 

Quan arribin els autocars, s’assignaran diferents entrades per anar, també amb mascareta, 
a la zona de pati de cada grup: primer i segon entraran per la porta principal i de tercer a 
sisè per la porta d’accés al seu pati. 

Per no coincidir en els accessos a les aules, hem fraccionat les entrades a l’edifici, que es 
faran amb el tutor o tutora, un cop els reculli a la seva zona de pati. Aprofitant les dues 
escales, podem fer el següent horari, sense que cap grup contacti amb un altre. 

A les 8.55 h. pujaran a l’aula, amb els tutors o tutores: 

2n de Primària, per la zona del menjador entrant per la porta del darrera de l’aula. 
 4t de Primària, per la porta del pati gran i pujant per l’escala d’alumnes. 
 6è de primària: per la zona del menjador i pujant per l’escala de professors. 
 
A les 9.05 h. pujaran a l’aula, amb els tutors o tutores: 
 1r de Primària: directament per l’entrada del pati petit.  
 3r de Primària: per la zona del menjador i pujant per l’escala de mestres. 
 5è de primària: per la porta de primària i pujant per l’escala d’alumnes. 

En tot aquest espai de temps serà obligatòria la mascareta per als alumnes d’infantil. 

4.4.2) SORTIDES 

Els tutors i tutores faran la fila de l’alumnat a la classe seguint aquest ordre:  

• Primer l’alumnat que torna amb la ruta 1 del Prat  
• Darrere, l’alumnat que torna amb la ruta 2 del Prat  
• Després l’alumnat que torna amb l’autocar de Barcelona  
• Al final de la cua els que venen a buscar els pares i mares o marxen sols a casa. 

Es sortirà en fila índia, amb la tutora davant, amb mascareta i distància. Baixaran de forma 
esglaonada, d’igual manera que ho han fet a l’entrada.  

A les 16:30h. surten en l’ordre de fila esmentat anteriorment, amb el tutor o tutora 
corresponent, els següents cursos: 

• 1r de Primària: surt de la classe per la porta principal per anar a parar al pati gran.   



Col·legi Sant Marc de Sarrià. Pla d’organització curs 2021-2022.       

 

12 
 

• 3r de Primària: baixa per l’escala de professors, zona de menjador i va a parar al 

pati gran.  

• 5è de primària: baixa per l’escala d’alumnes i va a parar al pati gran. 

A les 16:40h.surten en l’ordre de fila esmentat anteriorment, amb el tutor o tutora 
corresponent: 

• 2n de Primària, per la porta de darrera de l’aula cap a la zona del menjador i va a 
parar al pati gran.  

• 4t de Primària, baixa per l’escala d’alumnes i va a parar al pati gran. 
• 6è de primària: baixa per l’escala de professors, zona de menjador i va a parar al 

pati gran.  

La recollida de famílies es farà a partir de les 16.40h. Els especialistes vigilen el pati gran i 
pati petit amb l’alumnat que és recollit per les famílies. Aquests esperaran a la seva zona 
de pati delimitada.  

El conserge restarà a la porta d’entrada avisant de les famílies que van arribant. 

Els tutors i tutores seguiran la fila índia al carrer, passant per les parades de les diferent 
rutes. Allà les monitores d’autocar esperaran a la porta de l’autocar, on aniran passant 
llista a mesura que arriben els tutors i tutores amb els seus grups. 

En tot aquest espai de temps, com sempre que es transita per l’escola, serà imprescindible 
l’ús de mascareta. 

 

4.5) EDIFICI CANTONADA CARRERS CARRASCO I FORMIGUERA I DOLORS 
MONSERDÀ: ESO, BATXILLERAT (EN TORN DE MATÍ) I CFGS (EN TORN DE TARDA). 

4.4.1) ENTRADES 

Els quatre grups de batxillerat comencen abans que la resta, doncs la primera classe 
comença a les 8.00 del matí. Per aquest curs escolar 2021-2022, fraccionarem l’entrada de 
la següent manera.  

• De 7.50 a 8.00: Alumnat de segon de batxillerat. 
• De 8.00 a 8.10: Alumnat de primer de batxillerat. 

En el cas dels quatre grups d’ESO, farem l’entrada per les dues portes que donen accés 
directe al pati, i caldrà que vagin al sector assignat que correspon, com hem dit en l’apartat 
anterior, a cada grup estable. 

Podran fer l’entrada entre les 8.30 i les 9.00 i hi haurà vigilància a càrrec del personal de 
l’escola, que anirà fent pujar a l’alumnat, per grups estables entre les 8.50 i les 9.10 h. 

Els dos grups de CFGS entraran a les 14.50 h per la porta principal i aniran directes a la seva 
aula estable. 

 

4.4.2) SORTIDES 

La sortida de Batxillerat, on no ve cap família a recollir els alumnes, al migdia serà 
fragmentada per franges de cinc minuts: 
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• Segon de Batxillerat B: 14:10 h. 
• Segon de Batxillerat A: 14:15 h. 
• Primer de Batxillerat B: 14:20 h. 
• Primer de Batxillerat A: 14:25 h. 

De la mateixa manera, els grups d’ESO sortiran de forma esglaonada, sempre esperant que 
hagi sortit el grup anterior, i per les portes 1 i 2, de la següent manera: 

• 4t ESO: 16:35 (PORTA 2) 
• 3r ESO: 16:40 (PORTA 1) 
• 2n ESO: 16:45 (PORTA 2) 
• 1r ESO: 15:50 (PORTA 1) 

Els alumnes que van amb autocar han d’anar directament a l’autocar, i no esperar-se ni a 
l’escola ni al carrer.  

Els dos grups de CFGS, en torn de tarda, sortiran per dues portes diferents, a les 21.00 h. 
en què acaben les classes. 

En tot aquest espai de temps, com sempre que es transita per l’escola, serà imprescindible 
l’ús de mascareta. 

 

5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

En el cas de detectar un símptoma en qualsevol alumne compatible amb Covid-19 
s’actuarà seguint el protocol determinat pel Departament de Salut i d’Educació que es pot 
trobar en el següent enllaç.  

 

6. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 
Com hem dit anteriorment, a l’inici del curs 2020-2021, vam fer un treball de 
conscienciació col·lectiva per assumir, entre tots i totes, que la neteja i la desinfecció 
personal i dels espais, la ventilació de les aules, així com l’ús de mascareta, la distància 
social, i la higiene de mans, són una responsabilitat col·lectiva que vetlla per la salut 
personal i dels demés. 

Això implica una responsabilitat compartida entre personal de l’escola, alumnat i famílies, 
on cadascun en el seu paper, ha de col·laborar per fomentar, educar, i donar valor a la 
salut socials. 

És doncs un valor pedagògic que caldrà fomentar des de l’inici del curs escolar per part de 
tothom, i treballar col·lectivament perquè es converteixi en hàbit a l’escola. 

Caldrà desinfectar i ventil·lar tots els espais després de cada jornada escolar.  

Per poder-ne fer el seguiment, com ja hem comentat també anteriorment, hem afegit uns 
registres de neteja i desinfecció de cada espai, que hauran de ser emplenats diàriament 
per el personal de neteja de l’escola. 

 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
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ANNEX 1. DECLARACIONS DE RESPONSABILITAT DE LES FAMÍLIES 
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ANNEX 2. DISTRIBUCIÓ AULES I ACCESSOS PRIMÀRIA 
 

PLANTA BAIXA 

 1r EPRI: 
Grup Estable 1(24). Identificador BLAU. 

Horari d’entrada - 9:05 Horari de sortida -  16:40 

 

 
2n EPRI: 

Grup Estable 2. (25). Identificador VERMELL 

Horari d’entrada - 8:55  Horari de sortida -  16:30 
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PRIMER PIS 

 

5è EPRI: 
Grup Estable 5 (25) . Identificador VERD. 

Horari d’entrada - 9:05  Horari de sortida -  16:30 

 

 
6è EPRI: 

Grup Estable 6. (25). Identificador GROC. 
Horari d’entrada - 8:55  Horari de sortida -  16:40 
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TERCER PIS 

 

3r EPRI:: 
Grup Estable 3 (25). Identificador LILA. 

Horari d’entrada - 9:05  Horari de sortida -  16:40 

 
 

 
4t EPRI: 

Grup Estable 4 (24). Identificador TARONJA. 
Horari d’entrada - 8:55  Horari de sortida -  16:30 
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ANNEX 3. DISTRIBUCIÓ AULES I ACCESSOS ESO I BATXILLERAT 
 

PRIMER PIS 

 

ESO 1: 
Grup Estable 1. (30). Identificador VERD. 

Horari d’entrada - 9:15 PORTA 0. 

 
 

ESO 2: 
Grup Estable 2. (30). Identificador TARONJA. 

Horari d’entrada - 9:10 PORTA 0. 
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SEGON PIS 

 

ESO 3: 
Grup Estable 3. (30). Identificador MAGENTA. 

Horari d’entrada - 9:05 PORTA1. 
 

 
 

ESO 4: 
Grup Estable 4. (30). Identificador BLAU. 

Horari d’entrada - 9:00 PORTA1. 
 

BTL 2: 
Grups Estables 5 (25) i 6 (25). Identificador GROC. 

Horari d’entrada - 8:05  PORTA 2. 
 
 
 
 
 
 
* Aquesta distribució és una previsió inicial fins confirmar nombres definitius d’alumnes de 
Batxillerat per modalitats. 
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TERCER PIS 

 

BTL 1: 
Grups Estables 7 (25) i 8 (25). Identificador LILA. 

Horari d’entrada - 8:00 PORTA 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Aquesta distribució és una previsió inicial fins confirmar nombres definitius d’alumnes de 
Batxillerat per modalitats.  
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ANNEX 4. PROTOCOL A SEGUIR DAVANT UN SÍMPTOMA COMPATIBLE AMB 
COVID-19  
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ANNEX 5. DISTRIBUCIÓ AULES i ESPAIS PRIMÀRIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

1EPRI 2EPRI 3EPRI 4EPRI 5EPRI 6EPRI MULTIM GIMNAS PATI
CAT CAT MAT CAT MAT MAT
ANG CAT CAS ANG MEDI MEDI
MAT MAT ANG MAT ENG W LAB 5
CAS CAS ANG MEDI ENG W LAB 5

REL / VAL ANG CAT CAS CAS CAS
MEDI ANG MEDI MUS CAS CAS
MAT CAT ANG CAT MEDI MAT
ANG CAT CAT ANG MEDI ANG
CAS J. MAT PLA MAT LAB 6 EF 5
CAS CAS PLA REL /VAL LAB 6 EF 5

PSICO EF MAT CAS J. MAT CAT PSICO 1 EF 2
EF PSICO J. MAT CAT ANG MUS PSICO 2 EF 1

CAT CAT CAT ANG CAT CAT
CAT MEDI CAT ANG MAT MAT

MEDI ANG ANG J. MAT ENG W MEDI
MEDI ANG MUS CAT ENG W MEDI

LAB REL / VAL MEDI MEDI PLA PLA
LAB MUS MEDI MEDI PLA PLA
MAT ENG W CAS MAT MAT CAT
MAT ENG W CAS CAT ANG CAT

ENG W MAT MAT CAT LAB 4 EF 6
ENG W CAS REL/VAL CAT LAB 4 EF 6

PLA PLA PLA MUS J. MAT EF 3
PLA PLA PLA J MAT ANG EF 3
ANG MEDI ANG MAT CAS CAS
ANG MEDI CAT ANG CAS CAS
CAT MAT REL/VAL ANG LAB 3 EF 4
CAT MAT ANG REL/VAL LAB 3 EF 4

J. MAT LAB MAT CAS CAT MAT
MUS LAB TUT TUT TUT TUT
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ANNEX 6. DISTRIBUCIÓ AULES i ESPAIS SECUNDÀRIA 

 
 

ESO I ESO II PLA ESO III ESO IV 1BTL A 1BTL B 2BTL A 2BTL B DD 1 DD 2 DD 3 DD 4 MULTIM ANDREA PATI
VOL MAT CAT HIST CAS
1A 1A 1B 2A 2A

CAT ANG D DART SOC CAT FILO MACS QUI GEO ANG D LAT
I II 2A III IV 1A 1B 2A 2B II 1B

MAT CAT DIS CAT ECO ANG ANG MAT MACS BIO LAT
I II 2A III IV 1A 1B 2A 2B IV 2B

SOC FQ MAT DT HMC ANG ANG CULT BIO LAB EF
II III IV 1A 1B 2A 2B 1AB 1A 5 I

DT ANG D FQ FIS EOE BIO LIT C ANG D CULT FON FILO TIC LAB EF
2A III IV 1A 1B 2A 2B III 2AB 1AB IV II 5 I

DART QUI ECO CAT/CAS FILO LIT UNI
1A 1A 1B 2A 2B 1B

BIO TEC TIC EF
I II IV III

SOC FQ ECO BIO EF
I II IV IV III

DIS CAS CAT MAT HIST
2A 1A 1B 2A 2B

PLA MAT ANG MAT DT HMC CAS CAT CULT BIO
I II III IV 1A 1B 2A 2B 1AB 1A

ANG D CAS DT CAT REL FIS EOE BIO LIT C ANG D CULT FON VAL
I II 2A III IV 1A 1B 2A 2B I 2AB 1AB IV

ANG FQ VOL CAS MAT FILO FIS EOE FON TIC LAB
I II 1A III 1A 1B 2A 2B 2AB IV 6

CAT DART REL ECO CAT MACS QUI GEO VAL BIO LAT TIC LAB
II 2A III IV 1A 1B 2A 2B III IV 1B I 6

DART QUI ECO CAT FILO LIT UNI
1A 1A 1B 2A 2B 1B

BIO SOC TEC SOC
I II III IV

MAT ANG D MAT CAS ANG D
I II III IV II

VOL MAT CAS FILO HIST
1A 1A 1B 2A 2B

CAT ANG DIS MAT CAS CMC MAT MACS LAT EF
I II 2A III IV 1B 2A 2B 2B 1A

SOC ANG D DART FQ ECO CMC QUI GEO ANG D BIO EF
I II 2A III IV 1B 2A 2B II IV 1A

CAS CAT FQ ANG ANG FIS EOE FON FILO EF
I III IV 1A 1B 2A 2B 2AB IV II

DART TEC CAT QUI ECO ANG ANG LIT UNI TIC EF
1A III IV 1A IV 2A 2B 1B I II

CAS CAT
2A 2B

EXP MAT BIO ANG CMC ANG EF
I II III IV 1A IV 1B

ANG EXP TUT SOC CMC EF
I II III IV 1A 1B

DIS CAS FILO MAT HIST
2A 1A 1B 2A 2B

ANG D CAT DART CAS ECO CAT MACS QUI GEO ANG D BIO LAT
I II 2A III IV 1A 1B 2A 2B I IV 1B

CAS REL VOL MAT CAT MAT CAS FIS EOE VAL FON
I II 1A III IV 1A 1B 2A 2B II 2AB

MUS DART ANG D SOC QUI ECO HIST MACS ANG D LIT UNI LAT TIC LAB
I 1A III IV 1A 1B 2A 2B III 1B 2B II 4

MUS CAS SOC MAT DT HMC FILO CAT/CAS BIO CULT LAB
I II III IV 1A 1B 2A 2B 1A 1AB 4

DT FIS EOE BIO LIT C CULT FON
2A 1A 1B 2A 2B 2AB 1AB

CAT MUS PLA ANG ANG
I II III IV IV

TEC MAT PLA TUT
I II III IV

CAT CAS HIST FILO
1A 1B 2A 2B

MAT CAS CAS MAT FILO MACS ANG ANG LAT
I II III IV 1A 1B 2A 2B 1B

BIO SOC SOC FQ ANG ANG FIS EOE FON FILO
I II III IV 1A 1B 2A 2B 2AB IV

REL MAT DT ANG FIS EOE BIO LIT C VAL CULT FON TIC LAB
I II 2A III 1A 1B 2A 2B I 2AB 1AB IV 3

CAS FQ ANG D CAS DT HMC CAT CAS ANG D BIO CULT LAB
I II III IV 1A 1B 2A 2B III 1A 1AB 3

CAS CAT FILO MACS LAT
1A 1B 2A 2B 2B

SOC ANG MAT EF
I II III IV

TUT TUT BIO EF
I II III IV

DI
LL

U
N

S
DI

M
AR

TS
DI

M
EC

RE
S

DI
JO

U
S

DI
VE

N
DR

ES



Col·legi Sant Marc de Sarrià. Pla d’organització curs 2021-2022.       

 

29 
 

ANNEX 7. INFORMACIONS ENVIADES A LES FAMÍLIES D’INFANTIL 

INFORMACIONS PER L’INICI DE CURS 2021-2022 
LLAR D'INFANTS I EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Comencem un nou curs, que, tot i la continuïtat de la pandèmia, entomem amb 
moltíssima il·lusió. 

 
Us enviem, com el curs passat, unes breus consideracions del funcionament del curs, en 
l’estat actual de la pandèmia, que, tot i que es comentaran a la reunió de famílies, us 
poden ajudar a preparar la tornada a l’escola. 

 
REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS 
La reunió de famílies de llar d’infants i infantil serà per videoconferència a través de 
Google Meet. 

- Llar d’infants dilluns 6 de setembre 
- P1 a les 18.00h 
- P2 a les 18.30h 

 
- Educació Infantil dimarts 7 de setembre 

- P3 a les 17.30h 
- P4 a les 18h 
- P5 a les 18.30h 

 
El mateix dia de la reunió rebreu l’enllaç corresponent per tal que hi pugueu accedir. 

 
PRESENCIALITAT I ASSISTÈNCIA 
El curs es planteja des de la presencialitat total, tal com marca ara mateix la normativa, 
i aquesta només es veurà modificada en el cas que els Departaments d’Educació i Salut 
de la Generalitat de Catalunya decretin un confinament temporal, parcial o total motivat 
per l’aparició d’algun cas de Covid-19. 

 
Quan algun alumne o alumna presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 no 
podrà assistir presencialment a l’escola. 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Com el curs passat, totes les famílies caldrà que signin obligatòriament una declaració 
responsable per cadascun dels fills i filles. 

 
La setmana vinent us la facilitarem per tal que ens arribi, degudament signada, a través 
dels vostres fills i filles, que l’hauran de lliurar a la seva tutora. 
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KIT-COVID 
 
Llar d’infants 

 
Cada alumne ha de portar a l’escola el seu Kit-Covid que consta d’una ampolla d’aigua. 

 
● Ampolla d’aigua. 

Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del 
pati, es prohibeix que els alumnes puguin veure directament de les fonts. Per 
això, cada alumne haurà de venir a l’escola amb una ampolla d’aigua que si podrà 
reomplir quan se li acabi, per poder seguir bevent en cas de necessitat. 

 
Aquesta ampolla d’aigua haurà d’estar també degudament marcada amb el nom 
i cognoms de l’alumne/a. 

 
Us preguem que reviseu que l’ampolla sigui d’algun material que no es trenqui 
de forma perillosa, tipus vidre, ja que els nens i nenes les duran a l’hora del pati 
i el curs passat ja vam tenir algun ensurt. 

 
Educació Infantil 

 
Cada alumne ha de portar a l’escola el seu Kit-Covid que consta d’una mascareta, 
ampolla d’aigua. 
● Mascareta: 

Els infants d'infantil han de venir obligatòriament amb mascareta a l’escola i 
l’han de dur correctament posada, només per a entrades i sortides. Cal també 
que tots els nens i nenes portin una mascareta de recanvi a la motxilla també 
degudament marcada, per utilitzar-la en cas necessari (si es trenca, si està molt 
bruta o suada, etc.). 

 
● Ampolla d’aigua. 

Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del 
pati, es prohibeix que els alumnes puguin veure directament de les fonts. Per 
això, cada alumne haurà de venir a l’escola amb una ampolla d’aigua que si podrà 
reomplir quan se li acabi, per poder seguir bevent en cas de necessitat. 

 
Aquesta ampolla d’aigua haurà d’estar també degudament marcada amb el nom 
i cognoms de l’alumne/a. 

 
Us preguem que reviseu que l’ampolla sigui d’algun material que no es trenqui 
de forma perillosa, tipus vidre, ja que els nens i nenes les duran a l’hora del pati 
i el curs passat ja vam tenir algun ensurt. 

 
 
NETEJA I DESINFECCIÓ 
Com el curs passat, la neteja i la desinfecció, no ha de ser només un hàbit sinó una 
prioritat essencial de l’escola, fins a convertir-se, com us dèiem, en una cultura 
col·lectiva de tothom qui ocupa un espai a l’escola. 
Els treballadors i treballadores de neteja seran, si es pot, encara més importants aquest 
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curs escolar. 
 
S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic, i està programant un pla de neteja i 
desinfecció de l’escola, que ha variat respecte al curs anterior, de manera que, entre 
altres aspectes, augmentin diàriament les neteges i desinfeccions d’espais com els 
serveis o substituint productes de neteja i desinfecció davant la Covid-19. 

 
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE. 
Mentre la temperatura ho permeti les classes es faran amb les portes i finestres obertes 
per tal d’afavorir la circulació de l’aire. 

 
En els moments que faci més fred es ventilaran les aules abans i després de cada sessió 
de classe durant 10 minuts, deixant portes i finestres obertes durant tota l’estona 
d’esbarjo i a l’espai del migdia. 

 
 
DISTÀNCIA 
En tot el recinte escolar caldrà mantenir la distància de seguretat per evitar, sempre que 
sigui possible, les aglomeracions. Per aquest motiu mantindrem unes dinàmiques 
d’entrades i sortides al recinte escolar per evitar-les. 
Aquest curs escolar, en els grups estables no és necessari requerir la distància física 
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres. 

 
En canvi, amb la resta de grups estables sí que cal aquesta distància. Per aquest motiu 
mantindrem les següents dinàmiques d’entrada i sortida. 

 
 
ACCÉS A L’ESCOLA (ENTRADES I SORTIDES) 
Aquest curs es faran les entrades i sortides podent accedir a l’escola, concretament al 
pati, o a la porta de l’aula en el cas de llar d’infants (només un acompanyant per infant). 
Al pati trobarem les mestres amb el seu grup bombolla, i els podreu acompanyar fins 
allà. Agraïm que les entrades i sortides siguin el més àgils possibles. 
L’horari d’entrada: 

 
● Llar d’infants serà de 8.30h - 9h. Tant P1 com P2 podreu acompanyar als vostres 

fills i filles fins a la porta de l’aula. Just a l’entrada trobareu un espai on poder 
deixar els cotxets. És molt important, pel bon funcionament i ordre de l’espai, 
que es deixin ben plegats. 

 
● Educació infantil serà de 9h - 9.20h. Podreu acompanyar al vostre fill o filla fins 

al pati i deixar-lo amb la seva mestra. 
 

■ En el cas de germans o germanes en diferents etapes i per tal 
d’evitar aglomeracions i haver d’entrar dues vegades, podreu 
deixar les o els germans grans al pati, amb la mestra vigilant. 

 
■ En el cas de pluja, les famílies de P3, P4 i P5 deixaran als seus fills 

i filles a la porta de l’edifici, on una mestra els acompanyarà a la 
classe. 
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Les sortides de l’edifici a la tarda es faran graonades, de la mateixa manera, fins a la zona 
del pati que cada grup té assignada. Les famílies que recolliu els nens i nenes a l’escola 
ho fareu al pati, tal com ho heu fet al matí. 

 
L’horari de sortida: 

 
● Llar d’infants serà de 16.30h - 16.45h. Tant P1 com P2 podreu recollir als 

vostres fills i filles a la porta de l’aula. 
● Educació infantil serà de 16.45h - 17.00h al pati. 

 

L’adult que accedeixi al recinte escolar caldrà que sigui molt prudent. Haurà de 
desinfectar-se les mans només entrar i fer-ho també a l’infant, respectar la distància 
de seguretat i dur sempre degudament posada la mascareta. 

IMPORTANT: només està permès l’accés d’un acompanyant per infant. 

 
ADAPTACIÓ 
Aquest curs es podran fer adaptacions a aquelles famílies que ho necessitin. Caldrà 
informar a la tutora per així poder organitzar-ho de la millor manera possible. 

 
Aquelles famílies que hagin pactat amb la tutora aquesta adaptació i, tal com diu el pla 
d’actuació, podran acompanyar al seu fill o filla a l'aula seguint les mesures de prevenció 
següents: 

- La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. 

- Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona. 
- La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de 

mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones de l’aula. 
- Caldrà rentar les mans abans d’accedir al centre i també, abans d’entrar a l’aula. 
- Caldrà dur mascareta quirúrgica/ffp2 col·locada correctament. 

 
CONTROL DE TEMPERATURA 
Les famílies es comprometen a controlar la simptomatologia i temperatura dels seus fills 
i filles cada dia abans de venir a l’escola, i no poden venir amb febre (abans 
d’administrar-li el Dalsy o qualsevol altre medicament). 

 
L’escola disposarà de diversos termòmetres de pistola per fer controls ràpids de 
temperatura als alumnes en funció del seu estat de salut. No es prendrà la temperatura 
diàriament a tots els nens i nenes, ja que això suposaria més aglomeracions, i més 
dificultats afegides en l’activitat lectiva. 

 
No obstant això, tot i la dificultat logística que suposa, i evitant sempre les 
aglomeracions, no descartem prendre la temperatura diàriament a tot l’alumnat si ens 
adonem que comencen a acudir a escola nens i nenes amb símptomes compatibles amb 
la Covid-19. 

 
Us preguem, doncs, que ens ajudeu a ser especialment curosos en aquest punt, ja que 
només amb la col·laboració i corresponsabilitat de les famílies, podrem treballar tots 
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junts per fer l’escola el més segura possible. 
 
AUTOCAR 
Com a l’escola, serà obligatori l’ús de mascareta i caldrà netejar-se les mans només pujar 
a l’autocar amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a disposició la monitora. 

 
Els llocs seran fixes per tal de facilitar la seguretat. La monitora decidirà els llocs 
assignats segons les parades i els cursos, per evitar al màxim la mobilitat dins l’autocar i 
el contacte amb diferents grups. 

 
Quan arribin a l’escola, la monitora els acompanyarà fins al pati. Un cop allà esperaran 
amb el seu grup estable i l’alumnat de permanència, amb una mestra de l’escola fins a 
l’arribada de la seva tutora. Serà amb elles quan pujaran a l’aula amb el seu grup 
bombolla. 

 
A la tarda els grups estables sortiran fins a l’autocar amb la monitora responsable, que 
els portarà fins a la porta de l’autocar i els ajudarà a seure al seu lloc corresponent. 

 
Us preguem que cuideu de guardar la distància de seguretat mentre espereu l’autocar i 
porteu sempre degudament posada la mascareta. 

 
 
ACOLLIDA MATINAL 
L’acollida matinal es durà a terme amb normalitat a partir de les 8.00 h. del matí. 

 
Qui vulgui sol·licitar aquest servei cal que escrigui a marta@santmarc.com, indicant, si 
és possible, l’hora aproximada d’arribada. Aquest curs, especialment, per temes 
organitzatius, cal sol·licitar la permanència, a fi i efecte de saber de quantes persones i 
espais disposem per atendre-les. 

 
L’acollida matinal la farem al pati, en exterior, sempre que la temperatura ho permeti. 

 
 
MENJADOR 
Mantenim la distribució de l’espai de menjador que vam organitzar el curs passat, per 
tal que cada grup estable puguin dinar tranquil·lament. 

 
Així doncs P1 i P4 dinaran a la seva aula i la resta de grups baixaran al menjador en 
franges d’horari determinades i de forma esglaonada. 

 
 
ESMORZAR I ESBARJO 

 
El pati del matí es farà de manera esglaonada per grups estables. Baixaran a l’esbarjo en 
diferents franges horàries. Allà podran jugar i conviure amb normalitat amb el seu grup 
bombolla. L’esmorzar el realitzaran abans de baixar al pati, a les aules respectives. 

 
Al migdia, els grups de P4 i P5, gaudiran del pati sectoritzat en dos espais. 

 

mailto:marta@santmarc.com
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SORTIDES I EXCURSIONS 
 
Comencem el curs amb prudència en les sortides i excursions, però amb intenció de fer-
ne. Igualment tenim idea de fer colònies, però caldrà anar-ho confirmant a mesura que 
comenci el curs. 

 
Per altra banda, tenim pendent el tema de la piscina, doncs, com us vam dir, Hospitalet 
Nord està en obres fins al gener, i no la podem dur a terme fins llavors. 

 
Estem contents amb la possibilitat de fer més anglès com el curs passat, per no tenir 
piscina, i els resultats van ser molt satisfactoris. De totes maneres, pensem que l’activitat 
de piscina en horari lectiu és també necessària i per això estem buscant altres opcions per 
poder dur-la a terme, mantenint, lògicament, l’activitat aïllada per a cada grup estable. 

 
Començarem el mes de setembre amb les hores d’anglès que fèiem el curs passat i us 
avisarem si trobem alguna opció viable per fer piscina durant aquest curs escolar. 

 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Seguint el document del 20 d’agost, es preveu finalment que aquest curs es poden dur a 
terme les activitats extraescolars, amb mascareta, de diferents grups estables, amb un 
màxim de 10 alumnes, i es recomana que comencin l’1 d’octubre. 

 
Contents de poder dur a terme una oferta molt més àmplia que el curs passat, durant el 
mes de setembre us farem arribar l’oferta definitiva a fi i efecte que comencin el primer 
d’octubre. 

 
 
ENTREVISTES I REUNIONS EN LÍNIA 
Les entrevistes de seguiment dels i de les alumnes entre tutors/es i famílies es prioritzen 
en format virtual. Si la família o la tutora considera que s’ha de fer presencial, cal garantir-
ne les mesures sanitàries establertes en cada moment. 

 
En cas de fer-les virtuals, el programari que s’utilitza a l’escola, com sabeu, és l’entorn 
GSUITE, de Google for Education. Per això us recomanem l’ús de gmail, per tal que la 
compatibilitat de Google Meet, per tal de fer una reunió en línia, sigui la més òptima 
possible. 

 
En qualsevol cas, disposeu del correu electrònic dels tutors/es per tot allò que necessiteu, 
i, com sempre, es recordarà a la reunió de famílies d’inici de curs. 
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ANNEX 8. INFORMACIONS ENVIADES A LES FAMÍLIES DE PRIMÀRIA 

INFORMACIONS PER L’INICI DE CURS 2021-2022 EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Comencem un nou curs, que, tot i la continuïtat de la pandèmia, entomem amb 
moltíssima il·lusió. 

 
Us enviem, com el curs passat, unes breus consideracions del funcionament del curs, en 
l’estat actual de la pandèmia, que, tot i que es comentaran a la reunió de famílies, us 
poden ajudar a preparar la tornada a l’escola. 

 
 
REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS 

 
La reunió de famílies de primària serà per videoconferència el dimecres 8 de setembre 
a les 18h, a través de Google Meet. 

 
La setmana vinent rebreu l’enllaç corresponent per tal que hi pugueu accedir. 

 
 
PRESENCIALITAT I ASSISTÈNCIA 

 
El curs es planteja des de la presencialitat total, tal com marca ara mateix la normativa, 
i aquesta només es veurà modificada en el cas que els Departaments d’Educació i Salut 
de la Generalitat de Catalunya decretin un confinament temporal, parcial o total motivat 
per l’aparició d’algun cas de Covid-19. 

 
L’assistència a l’escola cal plantejar-la, doncs, segons la normativa vigent, com a 
obligatòria per a tot l’alumnat de primària, a excepció que, per motius de salut, no es 
pugui. En aquests casos us preguem que, si és el cas, informeu el tutor o tutora 
corresponent. 

 
Quan algun alumne o alumna presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19, no 
podrà assistir presencialment a l’escola. 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
Com el curs passat, totes les famílies caldrà que signin obligatòriament una declaració 
responsable per cadascun dels fills i filles. 

 
La setmana vinent us la facilitarem per tal que ens arribi, degudament signada el primer 
dia d’escola, a través dels vostres fills i filles, que l’hauran de lliurar a la seva tutora. 
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KIT-COVID 
 
Cada alumne ha de portar a l’escola el seu Kit-Covid, compost per mascareta, gel 
hidroalcohòlic i ampolla d’aigua (important que no sigui de vidre). 

 
● Mascareta: 

 
Comencem el curs amb l’obligatorietat en l’ús de la mascareta. Tots els nens i les 
nenes han de venir obligatòriament amb mascareta a l’escola i l’han de dur 
correctament posada, en tot moment. 

 
Les circumstàncies de cada moment marcaran si caldrà dur-la durant tota la 
jornada escolar, o es podrà treure un cop a l’aula amb el grup estable. En la 
situació actual, començarem el curs amb la mascareta també a l’aula. 

 
Se la podran treure quan facin educació física i, lògicament, per menjar i beure. 

 
Cal també que tots els nens i nenes portin una mascareta de recanvi per utilitzar-
la en cas necessari (si es trenca, si està molt bruta o suada, etc.). Us preguem que 
reviseu cada dia que hi sigui al Kit-Covid. 

 
● Gel hidroalcohòlic: 

 
Per garantir una constant higiene de mans, caldrà que tots els nens i nenes portin 
una ampolla de gel hidroalcohòlic, degudament marcada, per tenir-la a la taula 
durant tota la jornada escolar, ja que com menys moviment d’alumnes tinguem, 
més segura serà l’escola. 

 
D’una altra banda, l’escola disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les 
aules, als accessos, i dispensadors de sabó amb tovalloletes d’un sol ús als 
serveis, tant al de mestres com al de l’alumnat. 

 
Ara bé, també ens rentarem les mans obligatòriament: 

 
-En començar i acabar la jornada escolar. 

 
-Després de cada activitat a l’aula. 

 
-Abans d’anar al pati i en tornar. 

 
-Abans i després d’anar al lavabo. 

 
-Abans d’anar a dinar i en tornar. 
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● Ampolla d’aigua: 
 

Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del 
pati, es prohibeix que els nens i les nenes puguin veure directament de les fonts. 
Per això, cada alumne haurà de venir a l’escola amb una ampolla d’aigua que sí 
que podrà reomplir quan se li acabi, per poder seguir bevent en cas de necessitat. 

 
Aquesta ampolla d’aigua haurà d’estar també degudament marcada amb el nom 
i cognoms de l’alumne/a. 

 
Us preguem que reviseu que l’ampolla sigui d’algun material que no es trenqui 
de forma perillosa, tipus vidre, ja que els nens i nenes les duran a l’hora del pati 
i volem evitar que puguin fer-se mal. 

 
 
NETEJA I DESINFECCIÓ 

 
Com el curs passat, la neteja i la desinfecció, no ha de ser només un hàbit sinó una 
prioritat essencial de l’escola, fins a convertir-se, com us dèiem, en una cultura 
col·lectiva de tothom qui ocupa un espai a l’escola. 

 
Els treballadors i treballadores de neteja seran, si es pot, encara més importants aquest 
curs escolar. 

 
S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic, i està programant un pla de neteja i 
desinfecció de l’escola, que ha variat respecte al curs anterior, de manera que, entre 
altres aspectes, augmentin diàriament les neteges i desinfeccions d’espais com els 
serveis o substituint productes de neteja i desinfecció davant la Covid-19. 

 
La neteja i desinfecció ha de ser també un contingut transversal pels nens i nenes. Així, 
a partir de primària, abans que tot l’alumnat abandoni un espai que pot haver d’utilitzar 
un altre grup, col·laboraran en la neteja i desinfecció de taules, cadires, material, poms, 
passamans, etc., que hagin pogut utilitzar. Això es farà sota l’atenta col·laboració i 
supervisió dels i les mestres responsables. 

 
 
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE 

 
Mentre la temperatura ho permeti, les classes es faran amb les portes i finestres obertes 
per tal d’afavorir la circulació de l’aire. 

 
En els moments que faci més fred es ventilaran les aules abans i després de cada sessió 
de classe durant 10 minuts, deixant portes i finestres obertes durant tota l’estona 
d’esbarjo i a l’espai del migdia. 
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DISTÀNCIA 
 
En tot el recinte escolar caldrà mantenir la distància de seguretat per evitar, sempre que 
sigui possible, les aglomeracions. 

 
Aquest curs escolar, els grups estables no és necessari requerir la distància física 
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres. 

 
En canvi, amb la resta de grups estables sí que cal aquesta distància. Per aquest motiu 
mantindrem les dinàmiques d’entrades i sortides del curs passat, tant al recinte escolar 
com als edificis, tal com us detallem a continuació. 

 
 
ACCÉS A L’ESCOLA (ENTRADES I SORTIDES) 

 
Aquest curs es continuaran fent les entrades i sortides com el curs passat i, per tant, 
seguirem obrint totes les portes d’accés al carrer, per tal d’evitar aglomeracions. Això 
ens permetrà dur a terme les entrades i sortides en l’horari habitual. 

 
Segueix indicada cada porta, amb els accessos dels diferents cicles d’educació primària 
i la seva porta assignada, que els durà directament a la seva zona d’esbarjo. 

 
En cas de pluja, l’espai a utilitzar serà l’aula de cada grup estable. 

 
Hi haurà personal de l’escola atenent aquests esbarjos fins que els mestres i les mestres 
dels diferents grups els recullin al pati i els acompanyin a l’aula. 

 
Les entrades i sortides a l’edifici es faran per grups estables i utilitzant els diferents 
accessos dels patis a les aules. 

 
Les sortides de l’edifici a la tarda es faran graonades, de la mateixa manera, fins a la zona 
del pati. Els pares i mares que recolliu els nens i nenes a l’escola ho fareu al pati, com el 
curs passat, amb una persona de l’escola que avisarà als vostres fills i filles. 

 
Caldrà ser prudents i respectar la distància de seguretat abans d’avisar als nens i nenes, 
així com dur sempre degudament posada la mascareta. 

 
 
CONTROL DE TEMPERATURA 

 
Les famílies es comprometen a controlar la simptomatologia i temperatura dels seus fills 
i filles cada dia abans de venir a l’escola, i no poden venir amb febre (abans 
d’administrar-li el Dalsy o qualsevol altre medicament). 

 
L’escola disposarà de diversos termòmetres de pistola per fer controls ràpids de 
temperatura als nens i nenes en funció del seu estat de salut. No es prendrà la 
temperatura diàriament a tot l’alumnat, ja que això suposaria més aglomeracions, i més 
dificultats afegides en l’activitat lectiva. 
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No obstant això, tot i la dificultat logística que suposa, i evitant sempre les 
aglomeracions, no descartem prendre la temperatura diàriament a tot l’alumnat si ens 
adonem que comencen a acudir a escola nens i nenes amb símptomes compatibles amb 
la Covid-19. 

 
Us preguem, doncs, que ens ajudeu a ser especialment curosos en aquest punt, ja que 
només amb la col·laboració i corresponsabilitat de les famílies, podrem treballar tots 
junts per fer l’escola la més segura possible. 

 
 
AUTOCAR 

 
Com a l’escola, serà obligatori l’ús de mascareta i caldrà netejar-se les mans només pujar 
a l’autocar amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a disposició la monitora. 

 
Els llocs seran fixes, cada trimestre, per tal de facilitar la seguretat. La monitora decidirà 
els llocs assignats segons les parades i els cursos, per evitar al màxim la mobilitat dins 
l’autocar i el contacte amb diferent grups. 

 
Quan arribin a l’escola, la monitora els acompanyarà fins al pati. Un cop allà esperaran, 
juntament amb l’alumnat de permanència, amb una mestra de l’escola fins a l’arribada 
del seu tutor o tutora per entrar a les aules amb la mateixa dinàmica que hem explicat 
anteriorment. 

 
A la tarda els grups estables sortiran fins a l’autocar amb el mestre o la mestra 
responsable, que els acompanyarà fins a la porta de l’autocar corresponent. 

 
Us preguem que cuideu de guardar la distància de seguretat mentre espereu l’autocar i 
porteu sempre degudament posada la mascareta. 

 
 
ACOLLIDA MATINAL 

 
L’acollida matinal es durà a terme amb normalitat a partir de les 8.00 h del matí. 

 
Qui vulgui sol·licitar aquest servei cal que escrigui a marta@santmarc.com, indicant, si 
és possible, l’hora aproximada d’arribada. Aquest curs, especialment, per temes 
organitzatius, cal sol·licitar la permanència, a fi i efecte de saber de quantes persones i 
espais disposem per atendre-les. 

 
Ara que fa bo la farem al pati, en exterior, fins que la temperatura ho permeti. 

 
 
MENJADOR 

 
Mantenim la distribució de l’espai de menjador que vam organitzar el curs passat, per 
tal que cada grup estable pugui dinar, a més de metre i mig de distància de la resta de 
grups. 

mailto:marta@santmarc.com
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Així doncs, primer i segon de primària seguiran dinant a la seva aula i la resta de grups 
baixaran al menjador en franges d’horari determinades i de forma esglaonada. 

 
Aquesta organització implica que tot el grup començarà a dinar a la vegada i finalitzarà 
el dinar en el mateix moment. 

 
Cal pensar que, en acabar la primària, caldrà desinfectar el menjador per l’ús posterior 
dels grups d’ESO. 

 
Els nens i nenes accediran al menjador amb la mascareta posada, es rentaran les mans. 
Es trauran la mascareta just en el moment d’iniciar l’àpat. Una vegada acabat es 
tornaran a posar la mascareta i es rentaran de nou les mans. 

 
ESMORZAR I ESBARJO 

 
A diferència del curs passat, els diferents grups podran jugar i conviure al pati, 
relacionant-se amb normalitat en exterior, tot i que sempre amb l’ús de la mascareta. 

 
Continuarem esmorzant a l’aula per tal de garantir l’espai de pati amb altres grups i 
relacionar-nos lliurement amb ells, podent fer ús de tot l’espai de pati. 

 
 
SORTIDES I EXCURSIONS 

 
Comencem el curs amb prudència en les sortides i excursions, però amb intenció de fer-
ne. Igualment tenim idea de fer esquiada i colònies, però caldrà anar-ho confirmant a 
mesura que comenci el curs. 

 
Per altra banda, en els cursos de primer i segon tenim pendent el tema de la piscina, 
doncs, com us vam dir, Hospitalet Nord està en obres fins al gener, i no la podem dur a 
terme en les seves instal·lacions. 

 
Estem satisfets i satisfetes amb les hores d’anglès que vam fer el curs passat, ja que com 
no vam poder fer piscina, vam incrementar-les dues hores, i els resultats van ser molt 
satisfactoris. De totes maneres, pensem que l’activitat de piscina en horari lectiu és 
també necessària i per això estem buscant altres opcions per poder dur-la a terme, 
mantenint, lògicament, l’activitat aïllada per a cada grup estable. 

 
Començarem el mes de setembre amb les hores d’anglès que fèiem el curs passat i us 
avisarem si trobem alguna opció viable per fer piscina durant aquest curs escolar. 

 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Seguint document del 30 d’agost, es preveu finalment que aquest curs es poden dur a 
terme les activitats extraescolars, amb mascareta, de diferents grups estables, amb un 
màxim de 10 alumnes, i es recomana que comencin l’1 d’octubre. 
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Contents i contentes de poder dur a terme una oferta molt més àmplia que el curs 
passat. Durant el mes de setembre us farem arribar l’oferta definitiva a fi i efecte que 
comencin el primer d’octubre. 

 
 
PARES, MARES I ACOMPANYANTS 

 
Segons les instruccions del Departament d’Educació, cal evitar l’entrada dels pares i 
mares, i de personal aliè a l’escola, el màxim possible, per tal de reduir l’activitat 
social a l’escola, en benefici de la salut de tota la comunitat educativa. 

 
En cas dels infants acompanyats, cal que només un acompanyant entri al centre i 
deixi l’alumne o alumna, al seu pati, equipat amb la mascareta corresponent. 
L’acompanyant, per tant, no pot accedir a l’interior dels edificis. Una vegada els 
fills/es hagin entrat a l’escola, l’acompanyant ha d’abandonar el recinte escolar de 
forma diligent. 

 
 
ENTREVISTES I REUNIONS EN LÍNIA 

 
Les entrevistes de seguiment dels i de les alumnes entre tutors/es i famílies es 
prioritzen en format virtual. Si la família o el professorat considera que per assolir 
l’objectiu de la trobada s’ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries 
establertes en cada moment. 

 
En cas de fer-les virtuals, el programari que s’utilitza a l’escola, com sabeu, és 
l’entorn  GSUITE, de Google for Education. Per això us recomanem l’ús de gmail, per 
tal que la compatibilitat de Google Meet, per tal de fer una reunió en línia, sigui 
tan òptima com sigui possible. 

 
En qualsevol cas, disposeu del correu electrònic dels tutors/es per tot allò que 
necessiteu i, com sempre, es recordarà a la reunió de famílies d’inici de curs. 
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ANNEX 9. INFORMACIONS ENVIADES A LES FAMÍLIES D’ESO 

INFORMACIONS PER L’INICI DE CURS 2021-2022 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Comencem un nou curs, que, tot i la continuïtat de la pandèmia, entomem amb 
moltíssima il·lusió.  
 
Us enviem, com el curs passat, unes breus consideracions del funcionament del curs en 
l’estat actual de la pandèmia, que, tot i que es comentaran a la reunió de famílies, us 
poden ajudar a preparar la tornada a l’escola. 
 
REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS 
La reunió de famílies de secundària serà per videoconferència el dijous 9 de setembre 
a les 18h, a través de Google Meet.  
 
El mateix dia de la reunió, al matí, rebreu l’enllaç corresponent per tal que hi pugueu 
accedir. El rebreu a les adreces de correu electrònic que teniu configurades al ClickEdu, 
motiu pel qual us demanem que les reviseu abans d’aquesta data. Com que entrareu a 
la reunió des d’una adreça que no és del domini santmarc.com, haureu de demanar 
accés per entrar. 
 
PRESENCIALITAT I ASSISTÈNCIA 
El curs es planteja des de la presencialitat total, tal com marca ara mateix la normativa, 
i aquesta només es veurà modificada en el cas que els Departaments d’Educació i Salut 
de la Generalitat de Catalunya decretin un confinament temporal, parcial o total motivat 
per l’aparició d’algun cas de Covid-19. 
 
L’assistència a l’escola cal plantejar-la, doncs, segons la normativa vigent, com a 
obligatòria per a tot l’alumnat de secundària, a excepció que, per motius de salut, no es 
pugui. En aquests casos us preguem que, si és el cas, informeu al tutor o tutora 
corresponent. 
 
Quan algun alumne o alumna presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 no 
podrà assistir presencialment a l’escola. Aquests alumnes, així com aquells que es trobin 
confinats també per motiu de la pandèmia (ja siguin positius, convivents, contactes 
estrets, o casos de risc), podran accedir a les classes de manera virtual. Cal recordar que 
les classes online només es faran quan en el grup hi hagi algun alumne confinat a casa 
per aquest motiu, i no per altres situacions o malalties convencionals. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Com el curs passat, totes les famílies caldrà que signin obligatòriament una declaració 
responsable per cadascun dels fills i filles.  
 
Us l’adjuntem per tal que ens arribi, degudament signada, el dia 13 de setembre a través 
dels vostres fills i filles, que l’hauran de lliurar al seu tutor o tutora el primer dia de classe. 
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KIT-COVID 
Cada alumne ha de portar a l’escola el seu Kit-Covid, compost per mascareta, gel 
hidroalcohòlic i ampolla d’aigua. 
 
 

• Mascareta: 
Comencem el curs amb l’obligatorietat en l’ús de la mascareta. Tots els alumnes 
han de venir obligatòriament amb mascareta a l’escola i l’han de dur 
correctament posada, en tot moment. 

 
Se la podran treure quan facin educació física i, lògicament, per menjar i beure. 

 
Cal també que tots els alumnes portin una mascareta de recanvi a la motxilla, 
per utilitzar-la en cas necessari (si es trenca, si està molt bruta o suada, etc.). Us 
preguem que reviseu que a la motxilla sempre hi hagi una mascareta de recanvi 
i que es canviïn seguint els períodes de temps recomanats. 

 
Assegureu-vos si us plau que la mascareta és una EPI (Equip de protecció 
individual). Moltes mascaretes de tela no ho són i ho indica clarament al 
comprar-les. 

 
 

• Gel hidroalcohòlic: 
Per garantir una constant higiene de mans, caldrà que tots els nens i nenes portin 
una ampolla de gel hidroalcohòlic per tenir-la durant tota la jornada escolar, ja 
que com menys moviment d’alumnes tinguem, més segura serà l’escola. 

 
D’una altra banda, l’escola disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les 
aules, als accessos, i dispensadors de sabó amb tovalloletes d’un sol ús als 
serveis, tant al de mestres com al de l’alumnat. 

 
Totes les persones, inclosos els i les alumnes, que accedeixin al recinte escolar, 
hauran de rentar-se les mans amb gel  hidroalcohòlic. Hi haurà dispensadors a 
tots els accessos. 

 
Ara bé, també ens rentarem les mans obligatòriament: 

-En començar i acabar la jornada escolar.    
-Abans d’anar al pati i en tornar. 
-Abans i després d’anar al lavabo. 
-Abans d’anar a dinar i en tornar. 
-Com a mínim una vegada cada dues hores. 

 
 

• Ampolla d’aigua. 
Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del 
pati, es prohibeix que els alumnes puguin veure directament de les fonts. Per 
això, cada alumne haurà de venir a l’escola amb una ampolla d’aigua que si podrà 
reomplir quan se li acabi, per poder seguir bevent en cas de necessitat. 
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Aquesta ampolla d’aigua haurà d’estar també degudament marcada amb el nom 
i cognoms de l’alumne/a.  

 
Us preguem que reviseu que l’ampolla sigui d’algun material que no es trenqui 
de forma perillosa, tipus vidre, doncs els nens i nenes les duran a l’hora del pati 
i el curs passat ja vam tenir algun ensurt.  

 
NETEJA I DESINFECCIÓ 
Com el curs passat, la neteja i la desinfecció, no ha de ser només un hàbit sinó una 
prioritat essencial de l’escola, fins a convertir-se, com us deiem, en una cultura 
col·lectiva de tothom qui ocupa un espai a l’escola. 
 
Els treballadors i treballadores de neteja seran, si es pot, encara més importants aquest 
curs escolar.  
 
S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic, i està programant un pla de neteja i 
desinfecció de l’escola, que ha variat respecte al curs anterior, de manera que, entre 
altres aspectes, augmentin diàriament les neteges i desinfeccions d’espais com els 
serveis o substituint productes de neteja i desinfecció davant la Covid-19. 
  
La neteja i desinfecció ha de ser també un contingut transversal pels alumnes. Així, 
abans que els alumnes abandonin un espai que pot haver d’utilitzar un altre grup, 
col·laboraran en la neteja i desinfecció de taules, cadires, material, poms, passamans, 
etc., que hagin pogut utilitzar. Això es farà sota l’atenta col·laboració i supervisió dels 
mestres responsables.  
 
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE. 
Mentre la temperatura ho permeti les classes es faran amb les portes i finestres obertes 
per tal d’afavorir la circulació de l’aire. 
 
En els moments que faci més fred es ventilaran les aules abans i després de cada sessió 
de classe durant 10 minuts, deixant portes i finestres obertes durant tota l’estona 
d’esbarjo i a l’espai del migdia. 
 
DISTÀNCIA 
En tot el recinte escolar caldrà mantenir la distància de seguretat per evitar, sempre que 
sigui possible, les aglomeracions. 
 
Per aquest motiu mantindrem les dinàmiques d’entrades i sortides del curs passat, tant 
al recinte escolar com als edificis, tal com us detallem a continuació.  
 
 
ACCÉS A L’ESCOLA (ENTRADES I SORTIDES) 

Aquest curs es continuaran fent les entrades i sortides com el curs passat, i, per tant, 
seguirem obrint totes les portes d’accés al carrer, per tal d’evitar aglomeracions. Això 
ens permetrà dur a terme les entrades i sortides en l’horari habitual. 
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Segueix indicada cada porta, amb els accessos dels diferents grups d’educació 
secundària i la seva porta assignada, que els durà directament a la seva zona d’esbarjo, 
reservada segons els grups estables previstos. 
 
En cas de pluja, l’espai a utilitzar serà l’aula de cada grup estable. 
 
Hi haurà personal de l’escola atenent aquests esbarjos fins que es faci l’entrada 
ordenada a l’edifici d’aules.  
 
Les entrades i sortides a l’edifici es faran per grups estables i utilitzant els diferents 
accessos dels patis a les aules. Les sortides de l’edifici a la tarda es faran graonades, a 
l’igual que el curs passat. 
 
CONTROL DE TEMPERATURA 
Tal com veureu en l’arxiu adjunt de la declaració responsable, les famílies es 
comprometen a controlar la simptomatologia i temperatura dels seus fills i filles cada 
dia abans de venir a l’escola, i no poden venir amb febre (abans d’administrar-li 
qualsevol medicament). 
 
L’escola disposarà de diversos termòmetres de pistola per fer controls ràpids de 
temperatura als alumnes en funció del seu estat de salut. Com marca la normativa 
d’aquest inici de curs, no es prendrà la temperatura diàriament a tots els nens i nenes.  
 
No obstant això, tot i la dificultat logística que suposa, i evitant sempre les 
aglomeracions, no descartem prendre la temperatura diàriament a tot l’alumnat si ens 
adonem que comencen a acudir a escola alumnes amb símptomes compatibles amb la 
Covid-19. 
 
Us preguem, doncs, que ens ajudeu a ser especialment curosos en aquest punt, ja que 
només amb la col·laboració i corresponsabilitat de les famílies, podrem treballar tots 
junts per fer l’escola el més segura possible. 
 

AUTOCAR 
Com a l’escola, serà obligatori l’ús de mascareta i caldrà netejar-se les mans només pujar 
a l’autocar amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a disposició la monitora. 
 
Els llocs seran fixes per tal de facilitar la seguretat. La monitora decidirà els llocs assignats 
segons les parades i els cursos, per evitar al màxim la mobilitat dins l’autocar i el contacte 
amb diferents grups.  
 
Quan arribin a l’escola l’autocar, aniran directament a la zona del pati que tenen 
reservada. Allà esperaran, amb el seu grup estable i un responsable del centre, fins que 
el coordinador faci l’entrada ordenada. 
 
A la tarda els grups estables sortiran normalment i els alumnes d’ESO que agafen 
l’autocar aniran directament a la parada. 
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Us preguem que cuideu de guardar la distància de seguretat mentre espereu l’autocar i 
porteu sempre degudament posada la mascareta. 
 
MENJADOR 
Mantenim la distribució de l’espai de menjador que vam organitzar el curs passat, per 
tal que cada grup estable pugui dinar a més de metre i mig de distància de la resta de 
grups. 
 
Aquesta organització implica que tot el grup començarà a dinar a la vegada i finalitzarà 
el dinar en el mateix moment, i que tots ocuparan les mateixes taules (dintre de lo 
raonable). 
 
Els nois i noies accediran al menjador amb la mascareta posada i es rentaran les mans. 
Es trauran la mascareta just en el moment d’iniciar l’àpat. Una vegada acabat es 
tornaran a posar la mascareta i es rentaran de nou les mans. 
 
ESMORZAR I ESBARJO  
 
A diferència del curs passat, els diferents grups podran jugar i conviure al pati, 
relacionant-se amb normalitat en exterior, tot i que sempre amb l’ús de la mascareta. 
De totes maneres, també està permès sectoritzar el pati com el curs passat, i que es 
puguin treure la mascareta en exterior els membres d’un mateix grup estable que no es 
relacionen amb cap altre. 
 
Per això hem decidit esmorzar al pati sense mascareta, mantenint els sectors del curs 
passat, i després, posar-nos la mascareta i relacionar-nos lliurement amb la resta de 
grups, podent fer ús de tot l’espai de pati.  
 

SORTIDES I EXCURSIONS 
 
Comencem amb prudència en les sortides i excursions, però amb intenció de fer-ne, tot 
valorant la nova oferta amb la situació actual. Igualment tenim idea de fer alguna 
activitat de final de curs, però caldrà anar-ho confirmant a mida que avanci el curs. 
 
Igual que el curs passat, valorarem també la possibilitat de fer activitats i xerrades a 
l’escola dintre del mateix grup estable, sobretot aquelles que tradicionalment s’han fet 
a l’aula i que considerem especialment interessants (com les de la Guàrdia Urbana). 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Seguint el document del 20 d’agost, es preveu finalment que aquest curs es poden dur 
a terme les activitats extraescolars, amb mascareta, de diferents grups estables, amb un 
màxim de 10 alumnes, i es recomana que comencin l’1 d’octubre. 
 
Contents de poder dur a terme una oferta molt més àmplia que el curs passat, durant el 
mes de setembre us farem arribar l’oferta definitiva a fi i efecte que comencin el primer 
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d’octubre. Això inclou els tradicionals estudis de tarda per ESO i batxillerat, que tants 
bons resultats han donat els darrers anys abans de la pandèmia i que volem potenciar i 
enriquir en aquest curs escolar. 
 
 

PARES, MARES I ACOMPANYANTS 
 
Segons les instruccions del Departament d’Educació, cal evitar l’entrada dels pares i 
mares, i de personal aliè a l’escola, el màxim possible, per tal de reduir l’activitat social 
a l’escola, en benefici de la salut de tota la comunitat educativa. 
 
 

ENTREVISTES I REUNIONS EN LÍNIA 
Les entrevistes de seguiment dels alumnes entre tutors/es i famílies es podran dur a 
terme de forma presencial o telemàtica, i oferirem les dues opcions per triar la que més 
convingui en cada cas.  
 
En cas de fer-les virtuals, el programari que s’utilitza a l’escola, com sabeu, és l’entorn 
GSUITE de Google for Education. Per això us recomanem l’ús de gmail, si el teniu, per tal 
que la compatibilitat de Google Meet a l’hora de fer una reunió en línia, sigui òptima. 
 
En qualsevol cas, disposeu del correu electrònic dels tutors/es per tot allò que 
necessiteu, i, com sempre, es recordarà a la reunió de famílies d’inici de curs. 
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ANNEX 10. INFORMACIONS ENVIADES A LES FAMÍLIES DE BATXILLERAT 

INFORMACIONS PER L’INICI DE CURS 2021-2022 
BATXILLERAT 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Comencem un nou curs, que, tot i la continuïtat de la pandèmia, entomem amb 
moltíssima il·lusió.  
 
Us enviem, com el curs passat, unes breus consideracions del funcionament del curs en 
l’estat actual de la pandèmia, que, tot i que es comentaran a la reunió de famílies, us 
poden ajudar a preparar la tornada a l’escola. 
 
REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS 
La reunió de famílies de secundària serà per videoconferència el dijous 16 de setembre 
a les 18h, a través de Google Meet.  
 
El mateix dia de la reunió, al matí, rebreu l’enllaç corresponent per tal que hi pugueu 
accedir. El rebreu a les adreces de correu electrònic que teniu configurades al ClickEdu, 
motiu pel qual us demanem que les reviseu abans d’aquesta data. Com que entrareu a 
la reunió des d’una adreça que no és del domini santmarc.com, haureu de demanar 
accés per entrar. 
 
PRESENCIALITAT I ASSISTÈNCIA 
El curs es planteja des de la presencialitat total, tal com marca ara mateix la normativa, 
i aquesta només es veurà modificada en el cas que els Departaments d’Educació i Salut 
de la Generalitat de Catalunya decretin un confinament temporal, parcial o total motivat 
per l’aparició d’algun cas de Covid-19. 
 
L’assistència a l’escola cal plantejar-la, doncs, segons la normativa vigent, com a 
obligatòria per a tot l’alumnat de batxillerat, a excepció que, per motius de salut, no es 
pugui. En aquests casos us preguem que, si és el cas, informeu al tutor o tutora 
corresponent. 
 
Quan algun alumne o alumna presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19 no 
podrà assistir presencialment a l’escola. Aquests alumnes, així com aquells que es trobin 
confinats també per motiu de la pandèmia (ja siguin positius, convivents, contactes 
estrets, o casos de risc), podran accedir a les classes de manera virtual. Cal recordar que 
les classes online només es faran quan en el grup hi hagi algun alumne confinat a casa 
per aquest motiu, i no per altres situacions o malalties convencionals. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Com el curs passat, totes les famílies caldrà que signin obligatòriament una declaració 
responsable per cadascun dels fills i filles. 
 
Us l’adjuntem per tal que ens arribi, degudament signada, el dia 13 de setembre a través 
dels vostres fills i filles, que l’hauran de lliurar al seu tutor o tutora el primer dia de classe. 
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KIT-COVID 
Cada alumne ha de portar a l’escola el seu Kit-Covid, compost per mascareta, gel 
hidroalcohòlic i ampolla d’aigua. 
 
 

• Mascareta: 
Comencem el curs amb l’obligatorietat en l’ús de la mascareta. Tots els alumnes 
han de venir obligatòriament amb mascareta a l’escola i l’han de dur 
correctament posada, en tot moment. 

 
Se la podran treure quan facin educació física (alumnes de primer de batxillerat) 
i, lògicament, per menjar i beure. 

 
Cal també que tots els alumnes portin una mascareta de recanvi, per utilitzar-la 
en cas necessari (si es trenca, si està molt bruta o suada, etc.). Us preguem que 
us assegureu que sempre hi hagi una mascareta de recanvi i que es canviïn 
seguint els períodes de temps recomanats. 

 
Assegureu-vos si us plau que la mascareta és una EPI (Equip de protecció 
individual). Moltes mascaretes de tela no ho són i ho indica clarament al 
comprar-les. 

 
 

• Gel hidroalcohòlic: 
Per garantir una constant higiene de mans, caldrà que tots els nens i nenes portin 
una ampolla de gel hidroalcohòlic per tenir-la durant tota la jornada escolar, ja 
que com menys moviment d’alumnes tinguem, més segura serà l’escola. 

 
D’una altra banda, l’escola disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les 
aules, als accessos, i dispensadors de sabó amb tovalloletes d’un sol ús als 
serveis, tant al de mestres com al de l’alumnat. 

 
Totes les persones, inclosos els i les alumnes, que accedeixin al recinte escolar, 
hauran de rentar-se les mans amb gel  hidroalcohòlic. Hi haurà dispensadors a 
tots els accessos. 

 
Ara bé, també ens rentarem les mans obligatòriament: 

-En començar i acabar la jornada escolar.    
-Abans d’anar al pati i en tornar. 
-Abans i després d’anar al lavabo. 
-Abans d’anar a dinar i en tornar. 
-Com a mínim una vegada cada dues hores. 

 
 

• Ampolla d’aigua. 
Amb la finalitat d’evitar el risc de contagi a l’hora de beure aigua de les fonts del 
pati, es prohibeix que els alumnes puguin veure directament de les fonts. Per 
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això, cada alumne haurà de venir a l’escola amb una ampolla d’aigua que si podrà 
reomplir quan se li acabi, per poder seguir bevent en cas de necessitat. 

 
Us preguem que reviseu que l’ampolla sigui d’algun material que no es trenqui 
de forma perillosa, tipus vidre, doncs els nens i nenes les duran a l’hora del pati 
i el curs passat ja vam tenir algun ensurt.  

 
NETEJA I DESINFECCIÓ 
Com el curs passat, la neteja i la desinfecció, no ha de ser només un hàbit sinó una 
prioritat essencial de l’escola, fins a convertir-se, com us dèiem, en una cultura 
col·lectiva de tothom qui ocupa un espai a l’escola. 
 
Els treballadors i treballadores de neteja seran, si es pot, encara més importants aquest 
curs escolar.  
 
S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic, i està programant un pla de neteja i 
desinfecció de l’escola, que ha variat respecte al curs anterior, de manera que, entre 
altres aspectes, augmentin diàriament les neteges i desinfeccions d’espais com els 
serveis o substituint productes de neteja i desinfecció davant la Covid-19. 
  
La neteja i desinfecció ha de ser també un contingut transversal pels alumnes. Així, 
abans que els alumnes abandonin un espai que pot haver d’utilitzar un altre grup, 
col·laboraran en la neteja i desinfecció de taules, cadires, material, poms, passamans, 
etc., que hagin pogut utilitzar. Això es farà sota l’atenta col·laboració i supervisió dels 
mestres responsables.  
 
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE. 
Mentre la temperatura ho permeti les classes es faran amb les portes i finestres obertes 
per tal d’afavorir la circulació de l’aire (dintre de lo raonable). 
 
En els moments que faci més fred es ventilaran les aules abans i després de cada sessió 
de classe durant 10 minuts, deixant portes i finestres obertes durant tota l’estona 
d’esbarjo i a l’espai del migdia. 
 
DISTÀNCIA 
En tot el recinte escolar caldrà mantenir la distància de seguretat amb totes les persones 
que no siguin del grup estable, per evitar, sempre que sigui possible, les aglomeracions. 
 
Per aquest motiu mantindrem les dinàmiques d’entrades i sortides del curs passat, tant 
al recinte escolar com als edificis, tal com us detallem a continuació.  
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ACCÉS A L’ESCOLA (ENTRADES I SORTIDES) 
Aquest curs es continuaran fent les entrades i sortides com el curs passat, i, per tant, 
seguirem obrint totes les portes d’accés al carrer, per tal d’evitar aglomeracions. Això 
ens permetrà dur a terme les entrades i sortides en l’horari habitual. 
 
Així, com el curs passat, els alumnes de batxillerat faran l’entrada i la sortida per la porta 
lateral entre el pati i el menjador, que dona al carrer de Dolors Monserdà. L’entrada fins 
les 8 i la de la tarda de primer de batxillerat es faran lliurement a mida que arribin al 
centre, però les entrades del pati de les 11 es faran ordenades per grups estables per 
evitar aglomeracions a l’escala.  
 
En cas de pluja, l’espai a utilitzar serà l’aula de cada grup estable. 
 
Les entrades i sortides a l’edifici es faran per grups estables i utilitzant els diferents 
accessos dels patis a les aules. Les sortides de l’edifici en acabar la jornada es faran 
graonades, a l’igual que el curs passat. 
 
CONTROL DE TEMPERATURA 
Tal com veureu en l’arxiu adjunt de la declaració responsable, les famílies (o el propi 
alumne, si és major d’edat) es comprometen a controlar la simptomatologia i 
temperatura dels seus fills i filles cada dia abans de venir a l’escola, i no poden venir amb 
febre (abans d’administrar-li qualsevol medicament). 
 
L’escola disposarà de diversos termòmetres de pistola per fer controls ràpids de 
temperatura als alumnes en funció del seu estat de salut. Com marca la normativa 
d’aquest inici de curs, no es prendrà la temperatura diàriament a tots els nens i nenes.  
 
No obstant això, tot i la dificultat logística que suposa, i evitant sempre les 
aglomeracions, no descartem prendre la temperatura diàriament a tot l’alumnat si ens 
adonem que comencen a acudir a escola alumnes amb símptomes compatibles amb la 
Covid-19. 
 
Us preguem, doncs, que ens ajudeu a ser especialment curosos en aquest punt, ja que 
només amb la col·laboració i corresponsabilitat de les famílies, podrem treballar tots 
junts per fer l’escola el més segura possible. 
 

ESMORZAR I ESBARJO  
A diferència del curs passat, els diferents grups podran jugar i conviure al pati, 
relacionant-se amb normalitat en exterior, tot i que sempre amb l’ús de la mascareta. 
De totes maneres, també està permès sectoritzar el pati com el curs passat, i que es 
puguin treure la mascareta en exterior els membres d’un mateix grup estable que no es 
relacionen amb cap altre (això és aplicable a batxillerat per a totes les activitats que es 
facin al pati o fora de l’escola a l’aire lliure. 
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SORTIDES I EXCURSIONS 
Comencem amb prudència en les sortides i excursions, però amb intenció de fer-ne, tot 
valorant la nova oferta amb la situació actual. Igualment tenim idea de fer alguna 
activitat de final de curs, però caldrà anar-ho confirmant a mida que avanci el curs. 
 
Igual que el curs passat, valorarem també la possibilitat de fer activitats i xerrades a 
l’escola dintre del mateix grup estable, sobretot aquelles que tradicionalment s’han fet 
a l’aula i que considerem especialment interessants (com les xerrades d’orientació 
acadèmica i professional abans de Nadal). 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Seguint el document del 20 d’agost, es preveu finalment que aquest curs es poden dur 
a terme les activitats extraescolars, amb mascareta, de diferents grups estables, amb un 
màxim de 10 alumnes, i es recomana que comencin l’1 d’octubre. 
 
Contents de poder dur a terme una oferta molt més àmplia que el curs passat, durant el 
mes de setembre us farem arribar l’oferta definitiva a fi i efecte que comencin el primer 
d’octubre. Això inclou els tradicionals estudis de tarda per ESO i batxillerat, que tants 
bons resultats han donat els darrers anys abans de la pandèmia i que volem potenciar i 
enriquir en aquest curs escolar. 
 
 

PARES, MARES I ACOMPANYANTS 
Segons les instruccions del Departament d’Educació, cal evitar l’entrada dels pares i 
mares, i de personal aliè a l’escola, el màxim possible, per tal de reduir l’activitat social 
a l’escola, en benefici de la salut de tota la comunitat educativa. 
 
 

ENTREVISTES I REUNIONS EN LÍNIA 
Les entrevistes de seguiment dels alumnes entre tutors/es i famílies es podran dur a 
terme de forma presencial o telemàtica, i oferirem les dues opcions per triar la que més 
convingui en cada cas.  
 
En cas de fer-les virtuals, el programari que s’utilitza a l’escola, com sabeu, és l’entorn 
GSUITE de Google for Education. Per això us recomanem l’ús de gmail, si el teniu, per tal 
que la compatibilitat de Google Meet a l’hora de fer una reunió en línia, sigui òptima. 
 
En qualsevol cas, disposeu del correu electrònic dels tutors/es per tot allò que 
necessiteu, i, com sempre, es recordarà a la reunió de famílies d’inici de curs. 
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