RESUM REUNIÓ FAMILIES ( 3 i 4 de setembre)
L’equip directiu es presenta: en Carlos Domínguez és el director, na Mónica Mascaró la cap
d’estudis i n’Esperança Anglada la secretària.
Aquestes darreres setmanes hi ha hagut canvis pel que fa a les instruccions a aplicar al
centre per garantir les mesures de seguretat derivades de la situació d’emergència sanitària.
Això ha obligat a realitzar canvis i cancel·lacions de darrera hora a les reunions en disposar
de pocs dies i haver de respectar l’aforament màxim de 10 persones. Com que l’objectiu de
la reunió era informar del protocol d’organització i funcionament del centre, es decideix fer-la
en format telemàtic a través de google meet. Aquesta reunió s’ha gravat i està penjada al
web de l’escola (ceipmarialluisaserra.cat).
El Pla de contingència, que es va penjar al web del centre, està en procés d’actualitzar-se a
partir de les noves instruccions. A dia de la reunió, i a falta de confirmació de les
instruccions definitives del dia 5 de setembre, el curs escolar s’inicia en l’escenari B; això
vol dir que es reduiran les ràtios dels grups. Les conseqüències que es deriven d’aquest
fet són l’augment de grups i l’assignació de tutories a tots els membres del claustre: equip
de suport i especialistes de Música i Educació Física. Per sort, al nostre centre disposam
d’espais per acollir els grups nous.
Finalment, s’han desdoblat grups als nivells de 2n,3r,4t,5è i 6è, creant un grup extra per a
cada nivell. Per equilibrar les classes, s’han reagrupat als alumnes. Els tutors de cada grup
assumiran la impartició de les àrees d’Educació Física i Música, amb l’assessorament dels
especialistes. Les llistes dels nous grups i els tutors es publicaran a la web abans de les
festes de Gràcia.
L’inici de curs es farà escalonat: el dia 10 de setembre començaran els alumnes de UEECO,
Ed. Infantil, 1r i 2n de Primària; el dia 11 de setembre s’incorporaran els grups de 3r i 4t de
primària, i el dia 14 de setembre l'alumnat de 5è i 6è de primària.
L’alumnat d’Ed. Infantil i UECCO entraran al recinte per la barrera d’infantil, mentre que els
de primària ho faran per la barrera principal. Tots els alumnes de primària faran filera al
camps de futbol, a excepció dels grups de 5è, que esperaran al jardí de la façana
davantera. Es demana, en la mesura que les famílies ho considerin oportú, que els alumnes
més grans no venguin acompanyats.
Els adults només podran accedir a la porxada del pati de primària. En cas d’haver d’entrar a
l’edifici hauran de complimentar una graella amb les seves dades ( nom, DNI, telèfon i motiu
de l’entrada).
Per evitar aglomeracions, s’ha decidit obrir 4 accessos a l’edifici: l’alumnat de 1r, Ed. Infantil
i UEECO accedeixen directament a les aules de la planta baixa des del pati d’infantil;
l’alumnat de 2n i 3r de primària accediran des de l’entrada lateral; l’alumnat de 4t i 6è de
primària accediran per l’entrada frontal; per últim l’alumnat de 5è accedirà per la porta que
dona al pati d’infantil. L’horari d’entrades i sortides és el mateix i s’han instaurat dos patis: el
primer serà de 10:45 a 11.15 h (1r, 2n i 3r) i el segon serà d’11:15 a 11:45 h (Ed. Infantil,

UEECO, 4t, 5è i 6è). Cada grup tindrà una parcel·la assignada al pati, en les que es rotarà
setmanalment.
Els usuaris de bus entraran per la barrera de la via Ronda, la qual serà d’ús exclusiu per a
ells i aniran a la filera assignada al seu grup. Les sortides es fan pels mateixos accessos
que s’han esmentat al paràgraf anterior, mentre que els usuaris de bus es trobaran a una
zona delimitada del camp de futbol.

PROTOCOL COVID
L’alumnat de 1r a 6è de primària haurà de dur mascareta obligatòriament durant l’estada
al centre. S’han organitzat els espais a fi de complir amb el distanciament interpersonal
d’un metre i mig. L’alumnat d’Educació Infantil només durà mascareta quan vagi en
transport escolar, al servei d’escola matinera i menjador, i també a les activitats
extraescolars.
Les famílies han de prendre la temperatura als seus fills/es abans d’anar a escola. Si la
temperatura és igual o superior a 37,5 º C o presenta símptomes compatibles amb la
COVID (febre, tos, sensació de falta d’aire, pèrdua de gust i/olfacte, i en menor mesura mal
de coll, calfreds, dolor muscular, diarrea, vòmits...), haurà de romandre a casa. A més, les
famílies hauran de signar una declaració responsable en la qual es compromet a
prendre la temperatura, no dur-lo en cas de sospita de contagi, notificar un cas
positiu i complir amb les normes establertes al pla de contingència. Aquest document
es lliurarà el primer dia de classe i s’ha d’entregar al llarg dels 7 dies següents. En cas
contrari, no podrà accedir al centre, es notificarà a Inspecció Educativa i la Conselleria
d’Educació prendrà les mesures oportunes. L’assistència a l'escola és OBLIGATÒRIA. En
cas de no assistir al centre, s’activarà el Protocol d’absentisme.
En cas de sospita de contagi o presentar símptomes compatibles amb la COVID, el tutor
acompanyarà a l’alumne a la sala d’aïllament i s’avisarà a la família perquè vengui a cercar

al seu fill/a. El transport al domicili ha de ser en un transport propi no es permet l’ús de
transport públic). Una vegada s’hagi recollit a l’alumne, la família s’ha de posar en contacte
amb el centre de salut de referència de l’alumne i seguir les indicacions.
Na Tàlia Roig, presidenta de l’AMPA, comunica a les famílies que el servei de menjador el
gestionarà l’associació. Se seguiran les mesures sanitàries exigides per Educació i Salut:
agrupaments en classes amb distància d1’5 m entre alumnes i separació de 2 metres entre
grups. Aquest servei es posarà en marxa el dia 14 de setembre, sempre que els tràmits amb
Conselleria s’hagin formalitzat oficialment.
Pel que fa a les extraescolars, s’estan fent gestions per definir-les i organitzar els espais
adients per a la seva realització. Les mesures sanitàries són les mateixes que al servei de
menjador.
Per finalitzar la reunió, s’agraeix l’assistència a les famílies i es transmet la voluntat de tot el
claustre de normalitzar al màxim possible la situació dins el centre a fi de garantir la
seguretat i benestar de l’alumnat, fent un seguiment i acompanyament afectiu i emocional
per aconseguir-ho.
Les preguntes i respostes que es van realitzar al final estan recollides a un document que es
penjarà a la web.

