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Benvolguda família, 
 
Acabem la primera setmana d'aquest curs tan especial i us volem agrair la paciència, la confiança, les                 
felicitacions, els suggeriments de millora i sobretot la bona predisposició a seguir les indicacions del pla                
d'organització del curs. També volem felicitar els vostres infants i joves per la seva implicació i                
col·laboració en l'aplicació de les mesures preventives. 
 
Com ja prevèiem que succeiria, hi ha alguns canvis o aspectes nous al pla: 

1. Els alumnes de 4t, 5è i 6è poden recollir els germans més petits d'infantil o de 1r, 2n i 3r i                     
sortir sols de l'escola si la família els autoritza.  

2. Recordeu que aquest curs, les entrades i sortides d’Infantil i Primària només són pel carrer               
Sant Jaume. Els accessos del carrer Topete estan reservats als alumnes de Secundària i              
Batxillerat, per evitar els creuaments innecessaris de persones a l’interior. 

3. Sortida a les 5.00 de la tarda dels dies de pluja. Quan plogui a la sortida de la tarda, els                    
alumnes dels grups de 1r, 2n i 3r de Primària no podran esperar-se a les grades del pati. És                   
per això que us indiquem quins seran els punts de recollida:  

1r de Primària: Porta del poliesportiu que dóna al pati d’Infantil. Entreu com sempre per la porta                 
gran de Sant Jaume, baixeu la rampa i aneu al final del pati d’Infantil on hi ha la porta                   
d’emergència que comunica amb el poliesportiu. Torneu a sortir per la porta gran de Sant Jaume. 

2n de Primària: El grup A el podreu recollir a la seva aula (aula de Música del curs passat). Els                    
grups B i C els trobareu a les portes del poliesportiu que donen al passadís central. Com sempre                  
entrareu per la porta gran de Sant Jaume, passareu per la passarel·la que hi ha sobre les grades,                  
baixareu al pati per les escales del final i entrareu al passadís central. Si heu de recollir germans                  
petits us agrairem que ho feu abans perquè llavors sortireu pel carrer Topete. 

3r de Primària: Trobareu els nens al porxo del menjador. Si és possible i us veuen mentre passeu                  
per la passarel·la com ho feu sempre, ells ja podran pujar les escales i trobar-vos a la porta. Si                   
quan arribeu al final no us han vist podreu baixar al pati i recollir-los. 

4. Les famílies d'Infantil que vinguin amb cotxets entraran per la porta de la rampa, sigui quin                
sigui el nivell del seu fill. 

5. Quan detectem una temperatura una mica elevada la comprovem amb un altre tipus de              
termòmetre quan l'alumne ja és a la "sala COVID", per assegurar-nos que realment la              
temperatura supera els 37,5º. 

6. L'alumnat que vingui a l'escola amb bicicleta o patinet i l'aparqui al "jardinet", ha d'entrar pel                
carrer Topete, sigui quin sigui el seu nivell. Recordeu que per fer ús d'aquest servei cal haver                 
signat el document d'ús responsable i tenir el permís dels progenitors.  

7. Si algú de vosaltres veu que la tanca, que ens ha proporcionat l'Ajuntament per posar a l'inici                 
del carrer Sant Jaume, està fora del seu lloc, en horari de tancament del carrer, us agrairem                 
que la poseu bé. Qualsevol membre de la comunitat educativa està autoritzat a posar-la dins               
d'aquestes franges horàries: de 8:40 a 9:15  i de 16:40 a 17:15.  

8. NOMÉS els veïns del carrer poden entrar i sortir dels garatges encara que el carrer estigui                
tancat. Us agrairem que ajudeu a aquelles persones grans que viuen al carrer Sant Jaume a                
posar o treure la tanca si coincidiu amb ells a les entrades i sortides. 
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9. Avui mateix els vostres fills i filles portaran una autorització en paper per al procediment de                
gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius. Mitjançant aquest             
document, les famílies autoritzeu a la persona designada pel Departament de Salut, en cas              
necessari, a la realització d'una prova de PCR als seus fills i/o filles i, si es considerés adient, a                   
fer també un test d’anticossos per descartar que no es tracti d’un procés ja passat i curat. És                  
molt important que dilluns ho retorneu al tutor/a degudament emplenat i signat. 

En aquest enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/ trobareu tota la informació 
relacionada amb la salut i la seguretat a les escoles que el Departament d’educació posa a la vostra 
disposició. I aquí https://www.escolatecnos.cat/wp-content/uploads/2020/09/salut-escola-faqs1.pdf la 
resposta a les preguntes més freqüents. 

Finalment, us informem que la setmana que ve hi haurà les reunions informatives de les activitats                
extraescolars. Totes seran virtuals. A continuació teniu el dia, hora i enllaç a la reunió. 

Reunió Data Hora Enllaç 

Escola d’idiomes dimarts 22 de setembre 7.00 de la tarda https://zoom.us
/j/96181563602
?pwd=RjF5TW
9GTkFnaktwUk
dKQkJBdUV6d
z09 

Contrasenya: fiac 

Escola de música dimecres 23 de setembre 7.00 de la tarda https://zoom.us/j/99518572
153?pwd=ZTBRSFR6Z2xZ
a3FPcG1vRzFXR2krUT09 

Esports dijous 24 de setembre 7.00 de la tarda https://us04web.zoom.us/j/
72218214019?pwd=ZVlKZ
FRDWEoxSFljZktXOUk0S
EdLQT09 

Programació i robòtica divendres 25 de setembre 6.00 de la tarda https://meet.google.com/kj
g-qnnn-gef 

 

Una vegada més moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Gemma Elias 
Directora 

 

C/ Topete, 34 
Terrassa (Barcelona) | 937 85 83 55 
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