PREGUNTES FREQÜENTS
FUNCIONAMENT ESCOLA JOAN
MARAGALL CURS 2020-2021

1. COM SERÀ POSSIBLE FER CLASSES AMB MENYS DE 20 ALUMNES?

Dels 50/55 alumnes de cada nivell que habitualment són dos classes, farem tres grups de
17/18 alumnes. Cada curs tindrà, doncs, 3 grups: A, B i C.
2. TOTS ELS NIVELLS ES TRIPLICARAN?

Sí, tots excepte P3 que tindrà només dos grups, el grup A i el B, perquè ja són són menys
de 20 alumnes per aula.
3. ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER ALUMNES BARREJATS?

Sí, hem barrejat els alumnes perquè els 3 grups siguin tan equilibrats com sigui possible.
Abans de començar el curs ja us farem saber quins alumnes formen part de cada nou grup.
4. HI HA AULES SUFICIENTS? HI HA MESTRES SUFICIENTS?

Sí, a l’escola disposem d’espais i mestres suficients.
Hem transformat varis espais que tenien altres funcions en aules de classe:
- Hem fet obres i condicionat l’aula menjador de P3, i hi anirà un grup de P4 (els alumnes de
P3 menjaran a les seves aules,també la resta d’alumnes d’infantil i cicle mitjà)
- Un dels grups de P5 anirà a l’aula polivalent d’educació infantil.
- Un dels grups de 1r anirà a l’aula d’anglès 2
- Un dels grups de 2n a l’aula d’anglès 1.
- Un dels grups de 3r al taller.
- Un dels grups de 4t a l’aula de religió.
- Un dels grups de 5è a l’aula de música.
- Un dels grups de 6è a la biblioteca.
Hem distribuit el professorat de forma que a cada nivell d’Ed.Primària assegurem que hi hagi
com a mínim un tutor amb l’especialitat d’anglès, i en alguns cursos també n’hi haurà un de
música o un d’educació física que impartiran aquestes àrees als tres grups. A més a més
tenim un especialista de música i un d’educació física que no seran tutors i faran aquestes
àrees als cursos en els quals no es disposi de tutor especialista. D’aquesta forma
assegurem que l’anglès, la música i l’Ed. Física s’imparteixen per professorat especialista en
la matèria a tots els cursos de Primària.
A Ed. Infantil també es podrà continuar fent l’activitat de dansa.
Les mestres d’atenció a la diversitat no tindran tutoria i podran seguir fent la seva activitat
de suport amb normalitat

5. COM SERÀ L’ENTRADA I LA SORTIDA DE L’ESCOLA?

Per tal d’evitar aglomeracions i alhora conciliar horaris amb les famílies que tenen més d’un
fill/a, hem optat per un horari d’entrada/sortida únic utilitzant dues entrades. Les diferents
portes de l’escola s’obriran a partir de les 8:55 fins les 9:15.

Entrada/sortida carrer de les Escoles
S’obriran les dues parts de la porta que dóna al pati. Per la banda dreta entraran/sortiran els
alumnes d’Ed. Infantil amb un acompanyant, i per l’esquerra els alumnes de cicle inicial,
sols, fins al punt de trobada amb la seva mestra al porxo del gimnàs.
Els alumnes de P3 i P4 podran entrar amb un acompanyant fins a la porta de la classe que
dóna al pati, i a l’hora de sortida fer el mateix recorregut a l’inversa.
Els de P5 poden entrar fins a la paret del costat del porxo del pati de Primària, on els rebran
les mestres. També es farà així a la sortida. Tots els acompanyants han de portar
mascareta i també es recomana el seu ús als alumnes de P4 i P5.

Entrada/sortida per la porta principal del Passeig de la Creu
Els alumnes de 5è i 6è aniran pujant directament a les aules, i a la sortida baixaran
després de 3r i 4t acompanyats de les tutores fins la porta.
Els de 3r i 4t es trobaran a la pista amb les seves tutores formant sis grups separats. Els
acompanyants es quedaran fora de la pista. Un cop hagin pujat tots els alumnes de 5è i
6è aniran entrant per ordre per la porta principal amb la seva tutora. A la sortida faran el
mateix recorregut a la inversa. Sortirà primer 3r i després 4t. Podran marxar sols cap a casa
els alumnes que tinguin permís, la resta estarà amb la tutora fins que els vinguin a recollir.
Les famílies i acompanyants dels alumnes d’Ed. Primària no entraran al recinte
escolar. Només podran entrar a recollir alumnes de Cicle Inicial al pati amb
mascareta.
Les famílies d’Ed. Infantil entraran només fins al pati d’Infantil i també amb mascareta.

ESCOLA JOAN MARAGALL
PORTA 1. PATI PRIMÀRIA: Porta d'entrada al pati pel carrer de les Escoles (Ed. Infantil i
Cicle inicial)
PORTA 2. PRINCIPAL: Passeig de la Creu (Cicle Superior i Cicle Mitjà)
Les entrades es faran relaxades i esglaonades entre les 8:55 i les 9:10

PORTA 1
P3

ENTRADES I SORTIDES
PORTA 2

ENTRADA: 8:55 -9:10
SORTIDA: 16:20-16:30

P4

ENTRADA: 8:55 -9:10
SORTIDA: 16:20-16:30

P5

ENTRADA: 8:55 -9:10

1r

SORTIDA: 16:20-16:30
ENTRADA: 8:55 -9:10

2n

SORTIDA: 16:30
ENTRADA: 8:55 -9:10
SORTIDA: 16:30

3r

ENTRADA: 8:55-9:10

4t

SORTIDA:16:30
ENTRADA: 8:55:9:10

5è

SORTIDA:16:30
ENTRADA: 8:55-9:10

6è

SORTIDA:16:30
ENTRADA: 8:55-9:10
SORTIDA:16:30

6. ELS PODREM ACOMPANYAR A DINS DE L’AULA?

No, només als de P3 i durant l’adaptació (un acompanyant). La resta de famílies d’alumnes
d’infantil (P4 i P5) no podran accedir a la classe, només els acompanyaran fins la porta de
l’aula que dóna al pati a P4, i al porxo a P5. Recomanem que us quedeu al pati tan sols
el temps imprescindible.

7. COM ENS HEM D’ESPERAR A LA PORTA QUE ENS TOCA ENTRAR I SORTIR O AL

PATI D’ED. INFANTIL?
Respectant la distància de seguretat. És especialment important que SIGUEU ÀGILS tant
a les entrades com a les sortides, ja que si ens entretenim a parlar amb altres pares i mares
estarem provocant una situació sanitàriament compromesa.

8. COM HO HEM DE FER SI TENIM MÉS D’UN FILL/A AL CENTRE QUE ENTREN I

SURTEN PER PORTES DIFERENTS?
Si teniu fills grans poden ser ja autònoms i anar sols. Si els vostres fills són encara petits, els
haureu de deixar/recollir al punt de trobada establert.
Les famílies d’Ed. Infantil podran recollir els alumnes a partir de les 16:20 per facilitar
que puguin arribar a temps a la recollida dels germans que puguin tenir en altres
cursos.
9. I ELS ALUMNES QUE VAN A DINAR A CASA?

Els pocs alumnes que van a dinar a casa faran la sortida i entrada a les 15h per la porta del
pati del carrer Escoles.
10. ELS ALUMNES HAN DE PORTAR MASCARETA?

Tot l’alumnat de 1r a 6è ha de dur mascareta tot el dia. Considerem la mascareta molt
recomanable per els alumnes de P3, P4 i P5 en el moment d’entrada i sortida (des de
l’exterior fins a la seva aula).
Durant la jornada escolar seguirem les directrius que marca el Departament. En aquests
moments els alumnes d’infantil no portaran mascareta dins l’aula. Els alumnes de primària
sí. Si el Departament canvia els criteris durant els curs us ho farem saber..
11. ON GUARDAREM LA MASCARETA?

En una bosseta de roba (no de plàstic) que hauran de portar a la motxilla
o ronyonera, identificada amb el seu nom.

12. HAUREM DE CANVIAR DE ROBA?

Aconsellem el canvi i rentat de roba diari.

13. COM FARAN ED. FÍSICA, MÚSICA I ANGLÈS?

Amb el pla de contingència que hem fet, tots els cursos de primària tindran especialitat. Com ja hem
dit, a cada nivell hi ha una especialista d’anglès que entrarà amb mascareta tant al seu curs com els
altres dos del seu nivell. Educació física es farà sempre que es pugui a l’exterior. La mestra de
música entrarà sempre als cursos amb mascareta.

14. RECUPERAREU TEMARI DEL CURS PASSAT?

La programació de l’educació infantil i primària a la nostra escola ha intentat sempre ser
competencial i cíclica (es van repetint els temes, cada curs augmentant el nivell). Al primer
trimestre ens posarem al dia de forma natural. Concentrarem també els esforços en els
aprenentatges bàsics.

15. A DINS L’AULA HAURAN DE MANTENIR LA DISTÀNCIA?

Ara de moment començarem mantenint distàncies. No ho podrem fer a infantil .
En principi la distribució de les taules ho hem fet per grups de quatre deixant un quadrat buit
al mig i així poder treballar en grup alhora que podem mantenir les distàncies
16. ES FARAN SORTIDES I COLÒNIES?

S’intentarà fer alguna sortida dins del que sigui possible, i es faran activitats organitzades
per empreses externes a l’escola.
6è, de moment, manté les colònies habituals de tancament d’etapa a l’escola. sempre que
l’evolució de la pandemia sigui favorable i salut ho permeti.
17. ES FARAN ACTIVITATS BARREJANT GRUPS?

No, cada grup serà com una bombolla.
18. I QUÈ PASSA AMB ELS PADRINS I FILLOLS?

Aquest curs no hi haurà activitats padrins-fillols excepte les que es puguin fer sense
contacte físic (escriure’s, vídeos,...).
19. COM SERAN LES FESTES DE L’ESCOLA?

Ho anirem programant en funció de com evolucioni la pandèmia. Ara mateix no contemplem
activitats típiques com el berenar de benvinguda, la cantata de Nadal o Carnaval, entre
d’altres, com a mínim en el format de sempre. Intentarem proposar, això sí, alternatives
engrescadores.
20. HI HAURÀ PISCINA A 1R?

No. És una activitat que depèn de l’Ajuntament de Sant Cugat i, de moment, han decidit no
ofertar-la aquest curs.

21. COM ES GESTIONARÀ EL MATERIAL D’AULA?

Intentarem, en la mesura del possible, que els alumnes disposin del seu propi material. Tot
el material fungible (llapis, colors, coles, estoigs,...) anirà a càrrec de l’escola. Recordeu que
cicle superior, com sempre, ha de portar el seu estoig complet de casa per anar-nos
adaptant a l’institut.
22.PODEN PORTAR JOGUINES A L’ESCOLA?
Aquest curs, més que mai, us demanem que eviteu portar joguines i objectes personals a la
motxilla que no siguin d’ús escolar.

22. LA BIBLIOTECA DE L'ESCOLA ESTARÀ OBERTA?

No. Per motius de seguretat aquest curs la Maria dinamitzarà la lectura, formació d’usuaris...
per altres vies: préstec a la carta, biblioteques d’aula,...S’està fent una valoració de la seva
viabilitat en horari extraescolar

23. I PER BEURE? HAN DE PORTAR GOT?

Tot l’alumnat del centre haurà de portar una ampolla d’aigua reutilitzable i que pugui
gestionar de manera autònoma. Marxarà i tornarà cada dia a casa.
24. AL PATI S'AJUNTARAN TOTS?

No, farem pati per torns i/o zones. Per ara amb mascareta. En funció de l’evolució de la
situació sanitària això podrà canviar.
25. L’ESMORZAR FUNCIONARÀ COM FINS ARA?

Tots els/les alumnes de l’escola es portaran l’esmorzar de casa, a infantil fruita tallada, a
primària un esmorzar saludables: fruita, entrepà… i enguany esmorzarem a l’aula.
26. COM FAREM LA REUNIÓ DE PRINCIPI DE CURS?

Farem una reunió per aclarir els dubtes organitzatius que la COVID genera. Serà online
(videoconferència) i abans de començar el curs, dimecres dia 9, a les 17h per Educació Infantil i Cicle
Inicial i a les 18h per a cicle mitjà i superior.
Teniu el link en aquest mateix correu.
Les reunions de nivell d’inici de curs es faran com cada curs entre finals de setembre i abans del 12
d’octubre telematicament. Us informaren de les dates en el butlletí que rebreu abans de començar el
curs escolar.
27. COM SERAN LES ENTREVISTES AMB EL TUTOR/A?

Mitjançant videoconferència o telefònicament. En casos excepcionals, quan es valori
adequat per part de tutoria i de la direcció, es podrà fer la reunió presencial, sempre amb
cita prèvia.

28. PERÒ NO QUEDARAN MOLTES COSES A DIR?

Aquest curs l’agenda, el telèfon i, també el correu de classe, hauran de servir-nos per
mantenir un contacte constant entre les famílies i l’escola. Utilitzeu aquestes vies sempre
que ho necessiteu, sense por.
29.SI CANVIEN ELS GRUPS, CANVIA EL DELEGAT?
..Estaria bé escollir com sempre a les reunions de nivell , un delegat/da per a cada classe,
tenint en compte que enguany de cada nivell hi ha tres grups.

29. I SI NECESSITO DIR-VOS ALGUNA COSA REFERENT A BEQUES, CAP D’ESTUDIS,

ADMINISTRACIÓ,...?
Envieu-nos un correu electrònic (a8038260@xtec.cat) i ens posarem en contacte amb
vosaltres el més aviat possible. Si és urgent feu servir el telèfon de l’escola (935898586)

30. PODEM ENTRAR A PARLAR AMB LA MUNTSA O L’ESTHER DE PAIDOS?

No, si no teniu cita prèvia. La comunicació habitual amb l’Esther de PAIDOS serà per telèfon
673445091 o per email : paidosjoanmaragall@fundesplai.org
31. COM, QUAN I ON DINARAN?

Com que serà difícil encabir tots els grups al menjador mantenint les distàncies de
seguretat, els grups de P3-P4-P5-3r i 4t dinaran a la seva aula amb el seu monitor. La resta
ho farà al menjador. L’horari serà, aproximadament, el mateix que fins ara.
32. HI HAURÀ ACOLLIDA DE MATÍ I TARDA?

Sí, en l’horari habitual del curs passat, adaptada a les necessitats de l’actual i mantenint les mesures
de seguretat.Paidos informarà dels moments d’entrada en l’horari d’acollida
33. HI HAURÀ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS?

Sí, consulteu a Paidos per tenir tota la informació.En principi s’està valorant de que comencin més
tard
34. QUÈ PASSA SI UN ALUMNE TÉ FEBRE, ALGUN SÍMPTOMA COMPATIBLE AMB LA

COVID O ES TROBA MALAMENT?
Se l’aïllarà del grup i s’avisarà a la família que el vingui a buscar. L’haurà de portar al
pediatra, que serà qui marcarà el protocol des d’aquell moment.
35. QUÈ PASSA SI UN ALUMNE O MESTRE DE L’ESCOLA TÉ LA COVID?

Tot el grup estable (la seva classe + el tutor) s’haurà de fer el test i romandre a casa el
temps que marqui el Departament de Salut, seguint l’activitat lectiva en mode confinament.

36. SI L’ALUMNE AMB COVID TÉ GERMANS AL CENTRE?
El Departament de Salut contactarà amb l’escola i ens dirà quin protocol cal seguir.
37.SI ALGÚ QUE VIU A CASA TÉ SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID PODEM

PORTAR ELS NOSTRES FILLS A L’ESCOLA?
No, recordeu que tots ens comprometem, per escrit, a no portar els infants si no es troben
bé, si tenen algun símptoma compatible amb la COVID o el tenen les persones amb qui
conviu l’infant.
En aquest cas haureu d’informar a l’escola el més aviat possible que l’infant no ve per
aquest motiu i haureu de contactar amb el pediatra per tal que us marqui el protocol a
seguir.
38. SI HI HA UN CONFINAMENT, LA FEINA A CASA SERÀ AVALUABLE?

Sí, excepte quan es presenti una justificació formal. Durant els curs, els mestres practicarem
amb els alumnes el “classroom”, que serà la forma de comunicar-nos i entregar feines i
tasques si mai ens hem de tornar a confinar tota l’escola o només algun grup. Tots tindran
clar què hauran de fer arribat el cas.
39. PUC NO PORTAR VOLUNTÀRIAMENT EL MEU FILL/A A L’ESCOLA?
L’educació primària és obligatòria al nostre país. L’educació infantil és optativa. Si alguna
família té algun motiu justificat per no portar el seu fill/a a l’escola cal que contacti amb la
direcció del centre.

40. AQUESTA ORGANITZACIÓ SERÀ VÀLIDA DURANT TOT EL CURS?
No ho sabem. És una situació totalment nova i anirem valorant l’eficàcia d’aquesta
organització a mesura que avanci el curs. Segur que haurem de fer canvis i adaptacions els
propers mesos. Tot el que decidim és pel bé de totes les famílies. Us demanem comprensió
i col·laboració a tothom.
41. ESTIC UNA MICA ANGOIXAT AMB EL NOU CURS. NO PATIRÀ EL MEU FILL/A?

Penseu que tota aquesta organització respon a unes normes marcades pel Departament
d’Educació i Sanitat. Nosaltres només les apliquem. Sabem del grau d’estrés i angoixa que
pot suposar el nou curs per a molts alumnes i famílies. Com a equip docent ens
comprometem a fer tot el possible per “normalitzar” aquesta situació posant, sempre, el
benestar dels alumnes al centre de la nostra mirada. Us demanem confiança i complicitat.
42. LES FAMÍLIES HAN DE FER ALGUNA DECLARACIÓ RESPONSABLE?
Sí, a l’inici de curs, el primer dia de classe, us demanarem la declaració responsable que
haureu de portar signada. Aquesta declaració responsable us l’enviarem amb el butlletí
dijous dia 9 de setembre.

