INFORMACIÓ GENERAL CURS 2020-2021
EDUCACIÓ INFANTIL- EDUCACIÓ PRIMÀRIA- ESO
Benvolgudes famílies,
Us fem arribar la informació general del proper curs escolar 2020/2021. Atenent a la
situació que ens trobem, l’escola ha elaborat un Pla d’organització d’obertura que podeu
consultar a la pàgina web: www.educem.com en l’apartat de serveis. En el Pla s’especifica
tota la informació referent a les mesures de seguretat derivades de la Covid-19, seguint
les indicacions del Departament d’Educació i del Departament de Salut.
El curs començarà presencialment el dilluns 14 de setembre de 2020 i finalitzarà el
dimarts 22 de juny de 2021.
L’entrada el primer dia de curs es farà seguint l’horari habitual de l’alumnat el qual queda
reflectit en el quadre que trobareu a la segona pàgina.
Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós
inclosos.
Setmana Santa: del 27 de març de 2021 al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
Dies festius:
 Dilluns 12 d’octubre (festa nacional)
 Divendres 30 d’octubre (dia de lliure disposició)
 Dilluns 7 de desembre (dia de lliure disposició)
 Dimarts 8 de desembre (festa nacional)
 Dilluns 15 de febrer (dia de lliure disposició)
 Divendres 30 d’abril (dia de lliure disposició)
 Divendres 14 de maig (l’Ascensió, festa local)
Calendari de la reunió d’inici de curs als pares:
Les reunions d’inici de curs seran telemàtiques els dies:
EDUCACIÓ INFANTIL
Educació Infantil (P3, P4 i
P5)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r EP
2n EP
3r EP

4t EP
5è EP
6è EP
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
De 1r a 4t. d’ESO

Dimarts 8 de setembre
16,30h P5
17,30h P4
18,30h P3
S’enviarà a les famílies per correu electrònic l’enllaç de la
reunió que es farà amb l’aplicació Zoom .
Dilluns 7 de setembre
16,30h
17,30h
18,30h
S’enviarà a les famílies per correu electrònic l’enllaç de la
reunió que es farà amb l’aplicació Zoom .
Dimarts 8 de setembre a les 18h
S’enviarà l’enllaç a l’adreça electrònica de l’alumnat
(educem.net) ja que la reunió que es farà amb l’aplicació
Google Meet.
Dimecres 9 de setembre a les 18h
S’enviarà a les famílies per correu electrònic l’enllaç de la
reunió que es farà amb l’aplicació Google Meet.

En finalitzar la reunió s’enviarà un enllaç amb l’explicació per a les famílies que no hagin
pogut assistir en directe.

HORARI ESCOLAR, ENTRADES I SORTIDES
El centre disposa de dos accessos d’entrada i de sortida: un situat al carrer Joan Prim i
l’altre situat al carrer del Sol. Hem dividit a l’alumnat en funció de l’etapa a la qual pertany i
la ubicació de la seva aula. Per a garantir les mesures de seguretat cal respectar l’horari
marcat.
Preguem màxima puntualitat a l’entrada i en la recollida dels infants; a més a més, només
una persona pot venir a buscar-los davant de l’escola per tal d’evitar aglomeracions.
Accés

Grup i
Aula

Ed.Infantil

P3
P4
P5
1r PRI
Aula 3

Ed.Primària

2n PRI
Aula4

3r PRI
Aula 5

4t PRI
Aula 6

5è PRI
Aula 7

6è PRI
Aula 10

ESO

1r ESO
Aula 9

2n ESO
Aula 2
3r ESO
Aula 1
4t ESO
A.Biblioteca

Horari entrada

Horari sortida

9’00h: Carrer del sol
15’00h: Carrer del sol

13’00h: Carrer del sol
17’00h: Carrer del sol

8’50h: Carrer del sol (fer fila al
carrer a la part dreta de la porta)
14’50h: Carrer del sol (fer fila al
carrer a la part dreta de la porta)
8’50h: Carrer del sol (fer fila al
carrer a la part esquerra de la
porta)
16’50h: Carrer del sol (fer fila al
carrer a la part esquerra de la
porta)
9h: Carrer Prim (fer fila al carrer a
la part dreta de la porta)
15h: Carrer Prim (fer fila al carrer
a la part dreta de la porta)

12’50h: Carrer del
a la porta de P3)
16’50h: Carrer del
a la porta de P3)
12’50h: Carrer del
a la porta de P5
16’50h: Carrer del
a la porta de P5)

sol (fer fila
Sol (fer fila
sol (fer fila
Sol (fer fila

13h: Carrer Prim (fer fila a la
part dreta de la porta ascensor-)
17h: Carrer Prim (fer fila a la
part dreta de la porta ascensor-)
9h: Carrer Prim (fer fila al carrer a 13h: Carrer Prim (fer fila a la
la part esquerra de la porta)
part esquerra de la porta 15h: Carrer Prim (fer fila al carrer secretaria-)
a la part esquerra de la porta)
17h: Carrer Prim (fer fila a la
part esquerra de la porta secretaria-)
8:50h: Carrer Prim (fer fila al 12:50h: Carrer Prim
carrer a la part dreta de la porta)
14:50hCarrer Prim (fer fila al
carrer a la part dreta de la porta)
16:50h: Carrer Prim
8:50h: Carrer Prim (fer fila al 12:50h: Carrer Prim
carrer a la part esquerra de la
porta)
14:50h Carrer Prim (fer fila al 16:50h: Carrer Prim
carrer a la part esquerra de la
porta)
8:h: Carrer del Sol (dl 8:30h)
13:30h: Carrer del Sol
15:15h: Carrer del Sol
Escala Pati i entrar directament a 17:15h: Carrer del Sol
l’aula
8h: Carrer Prim (dl 8:30h)
13:30h: Carrer Prim
15:15h: Carrer Prim.
Entrar directament a l’aula
17:15h: Carrer Prim
8h: Carrer Prim (dx 8:30h)
13:30h: Carrer Prim
15:15h: Carrer Prim.
Entrar directament a l’aula
17:15h: Carrer Prim
8h: Carrer del Sol (dx 8:30h)
13:30h: Carrer del Sol
15:15h: Carrer del Sol
Escala Pati i entrar directament a 17:15h: Carrer del Sol
l’aula

*En cas de germans entre EP i EI la sortida i entrada es farà per Carrer del sol.
**En cas de germans entre ESO i EP, els germans s’esperaran al vestíbul amb la
mascareta posada.

OBSERVACIONS IMPORTANTS:
Davant la situació que ens trobem les mesures de protecció seran:















Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar.
En entrar a l’escola tothom s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
L’alumnat d’Ed. Infantil ho farà amb aigua i sabó a la pica de la seva classe.
Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.
S’ha d’accedir a l’escola amb mascareta ben posada la qual no es podrà treure fins
arribar a les corresponents aules.
A partir de 1r d’EP és obligatori l’ús de la mascareta en tots els desplaçaments dins
del centre i quan se surti al pati (l’alumnat esmorzarà a les seves aules).
A l’inici de curs s’ha de portar signada la declaració de responsabilitat que adjuntem.
En cas que un/a alumne/a es trobi malament s’iniciarà un protocol d’actuació: es
contactarà amb la família per tal que el/la vingui a buscar. La família haurà de
contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant haurà
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat.
Aquest curs les tutories de seguiment amb les famílies preferentment seran per
telèfon o telemàticament. En cas de trobada presencial es farà mantenint les
mesures de seguretat.
El centre ha establert unes normes de convivència que cal respectar i complir.
Aquesta normativa està penjada a la pàgina web.
Cal que informeu a la secretaria de l’escola sobre qualsevol canvi en les vostres
dades personals o professionals, bancàries, com també dels números de telèfon (fix
i mòbil) i e-mail.
Els informes trimestrals s’envien per correu electrònic juntament amb la
documentació de final de curs.
El 16 de setembre l’alumnat de 1r ESO es vacunarà al centre de la dosi que va
quedar pendent del curs passat, i el curs de 6è d’EP se’ls administrarà de la primera
dosi d’aquest any. És per això que a principi de setembre s’enviarà la corresponent
autorització que caldrà portar signada juntament amb el carnet de vacunacions el
primer dia de curs.

Restant a la seva disposició, agraïm la seva confiança i col·laboració per a aquest proper
curs 2020-2021.
Rebeu unes salutacions cordials,

Anna Comas i Duran
Directora
Granollers, juliol de 2020
Cr. Joan Prim, 59-63
08401 Granollers, T.938400701, secretariajoanprim@educem.com

@EducemGran

www.educem.com

@educem_granollers

