
     PLA D’ORGANITZACIÓ 
  PROVISIONAL  

 CURS 2020-2021                           JULIOL 2020 

14 
Dilluns 

ESCOLA 
JOAN MARAGALL 

El curs començarà per a tots 
els grups dilluns 14 de 
setembre. 
Clica aquí per veure 
calendari del curs escolar. 

ADAPTACIÓ DE P3 INICI DE CURS 

ENTRADES I 
SORTIDES 

 

 

 

DILLUNS 14 3 TORNS: ⅓ del grup, cada alumne amb un adult de referència 
•PRIMER TORN:    9.00 h - 10.00 h 
•SEGON TORN:  10.15 h - 11.15 h 
•TERCER TORN:  11.30 h - 12.30 h 

DIMARTS 15 2 TORNS: ½  del grup, sense famílies 
•PRIMER TORN:   9.00 h  -  10.30 h 
•SEGON TORN:  11.00 h -  12.30 h 

DIMECRES 16 TOT EL GRUP CLASSE, SENSE ADULTS, EN HORARI 9.00 a 12.30 h 

DIJOUS 17 TOT EL GRUP ES QUEDA A DINAR I FA LA JORNADA FINS A LES 
16.30 h 

DIVENDRES 18 TOT EL GRUP ES QUEDA A DINAR I FA LA JORNADA FINS A LES 
16.30 h Cada grup estable tindrà un 

màxim de 20 infants.  
Qualsevol activitat es farà 
sempre separats d’altres grups 
estables.   
A partir de 1r tots els infants 
portaran mascareta durant  la 
jornada escolar. 

GRUPS ESTABLES 

MESURES DE PREVENCIÓ 
    Els dos pilars en el moment actual de control de la 
pandemia són:  
-  disminució de la transmissió del virus 
-  l’augment de la traçabilitat dels casos 
Per això farem neteja freqüent  de mans, i ús de la  
mascareta en tot moment. 

Es faran per les diferents 
portes d’accés a l’escola 
segons grups estables. 
Obrirem a les 8:55h i tancarem 
a les 9:10h. 
Ja us especificarem per quina 
porta entra cada curs. 

CONDICIONS D’ACCÉS AL CENTRE 

- La família ha de signar una declaració responsable. 
- No presentar símptomes compatibles amb COVID-19. 
- No presentar quadre infecciós. 
- No haver tingut contacte amb persona positiva de 

COVID-19 durant els darrers 14 dies. 

MENJADOR I 
EXTRAESCOLARS 

Es mantindran el servei de menjador i 
les activitats extraescolars amb els 
seus propis protocols de 
funcionament.  
 

ORGANITZACIÓ 

 L’escola vetllarà per mantenir el projecte 
educatiu en la mesura del possible.  
Mantindrem les especialitats i intentarem 
que els nostres alumnes es trobin en un 
entorn de benestar amb els companys més 
propers. 

TOT ANIRÀ BÉ!  US ESPEREM! 

           DUBTES  DE SALUT   
    En aquest enllaç  podreu resoldre tots els dubtes sobre diferents  situacions  en les que ens podrem    
    trobar. 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola 

https://www.edugestio.com/media/files/file_630_12869.pdf
https://www.edugestio.com/media/files/file_630_12869.pdf

