
Benvolgudes famílies,

El proper dilluns 13 de setembre comencem un nou curs. No hem pogut deixar enrere la
pandèmia i. per tant, encara hem d’organitzar l’escola a partir dels protocols establerts i
amb algunes restriccions. Tot i així també hem de ser conscients que el curs passat el vam
valorar molt  positivament tenint en compte la situació i  que aquest any el  nombre de
restriccions és menor. Per tant tenim la certesa que podrem fer un bon curs.

És molt important complir amb les mesures que ara us exposarem. Us agrairem molt la
vostra col·laboració. Ara passem a explicar-vos els aspectes més destacats.

Entrada i sortida a l’escola.

PLA D’ENTRADES I SORTIDES A PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

GRUP
HORA

ENTRADA
(matí)

PORTA
ENTRADA

(matí)

HORA
SORTIDA
(migdia)

HORA
ENTRADA
(migdia)

PORTA
(migdia)

HORA
SORTIDA

(tarda)

PORTA
SORTIDA

(tarda)

1r A 9.00 Veciana 13.00 14.55 Veciana 17.00 Veciana

1r B 9.00 Veciana 13.00 14.55 Veciana 17.00 Veciana

2n A 08 55 Veciana 13.00 14.55 Veciana 16.55 Veciana

CICLE MITJÀ

GRUP
HORA

ENTRADA
(matí)

PORTA
ENTRADA

(matí)

HORA
SORTIDA
(migdia)

HORA
ENTRADA
(migdia)

PORTA
(migdia)

HORA
SORTIDA

(tarda)

PORTA
SORTIDA

(tarda)

3r A 8.50 Veciana 13.00 14.55 Veciana 16.50 Veciana

3r B 08 45 Veciana 13.00 14.55 Veciana 16.45 Veciana

4t A 8.50 Secretaria 13.00 14.55 Secretaria 16.50 Secretaria

4t B 8.55 Secretaria 13.00 14.55 Secretaria 16.55 Secretaria

CICLE SUPERIOR

GRUP
HORA

ENTRADA
(matí)

PORTA
ENTRADA

(matí)

HORA
SORTIDA
(migdia)

HORA
ENTRADA
(migdia)

PORTA
(migdia)

HORA
SORTIDA

(tarda)

PORTA
SORTIDA

(tarda)

5è A 9.00 Secretaria 13.00 14.55 Secretaria 17.00 Secretaria

5è B 9.00 Biblioteca 13.00 14.55 Secretaria 17.00 Biblioteca

6è A 8.50 Biblioteca 13.00 14.55 Secretaria 16.50 Biblioteca

6è B 8.55 Biblioteca 13.00 14.55 Secretaria 16.55 Biblioteca



-  Farem servir  3  portes  d’entrada  i  sortida.  Ho farem de forma esglaonada per  evitar
aglomeracions. Cal consultar el quadre adjunt per saber l’hora d’entrada i sortida i la porta.
És molt important garantir la distància també fora de l'escola i ser puntuals.

- No es prendrà la temperatura a l’entrar a l’escola. Recordeu que és necessari que garantiu
que en cap cas assisteixi a l’escola cap nen o nena amb símptomes compatibles amb la
COVID. Es posarà gel hidroalcohòlic a l’entrada.

- La sortida es farà per la mateixa porta que al matí. En el cas de 1r les famílies podran
entrar a recollir els seus fills i filles a la porta de l’aula, dins del pati de la granja. Al llarg del
curs mirarem d’ampliar aquesta mesura a 2n i 3r.

-  El  servei  de  cau  matinal  es  farà  accedint  per  la  biblioteca.  És  obligatori  l’ús  de  la
mascareta.  No es pot esmorzar  durant  el  servei  de cau.  En la  mesura que es pugui  es
garantirà la distància interpersonal entre els alumnes.

Altres mesures COVID

- Segons l'actual normativa l’alumnat de Primària han de portar mascareta sempre. Sols
podran treure-se-la  quan  estiguin  a  aire  lliure  (pati  o  sortides)  i  estiguin  sols  el  grup
bombolla. Cal que portin diàriament una mascareta (amb bossa per guardar-la al pati i al
menjador)i una mascareta de recanvi.

- Cal que signeu la declaració responsable. Per altra banda les famílies sou responsables de
l'estat de salut dels vostres fills i filles i, per tant, cal que assegureu que no assisteix ningú
amb simptomatologia compatible amb COVID.

-  Tota  la  informació  i  documentació  relativa  a  COVID  l'heu  de  fer  arribar  a
primariacovid@gravi.com

- Com a escola prendrem les mesures necessàries per evitar aglomeracions dins del centre,
ventilar els espais i garantir la distància de seguretat.

- Es comptarà amb la participació de vetlladors, d’auxiliar de conversa en llengua anglesa,
d’alumnes d’Erasmus i d’altres alumnes de pràctiques durant el curs, complint amb les
normes establertes. També es farà l’activitat d’escacs a 4t de Primària.

- Les sortides pedagògiques i colònies s’aniran fent complint amb el protocol establert i si
cal s’adaptaran a la situació epidemiològica.

- Us demanem que els nens i nenes portin una ampolla reutilitzable amb aigua i que, per
tant, evitem que beguin directament de les aixetes.

Participació famílies

- Les reunions de grup es faran totes online. Disposeu a la web del calendari de reunions i
aviat rebreu l’enllaç a aquestes reunions.

-  Les  tutories  es  faran  de  forma  prioritària  online.  En  cas  que  les  circumstàncies  ho
requereixin es podrà fer presencial garantint totes les mesures de prevenció.

- No es preveu que es puguin fer activitats amb participació de famílies ni a espais tancats
de l’escola ni a espais oberts si no es pot garantir la distància. En funció de l’evolució de la
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situació  veurem  com  anem  adaptant  les  diferents  activitats  (concert  hivern,  danses,
teatres, Gravicros...).

- Estem treballant per poder oferir, durant el curs, tallers participatius a famílies sobre
matemàtiques manipulatives en grups reduïts.

Menjador

- Hi haurà dues aules de la granja habilitades com a menjador per als cursos de 1r a 3r. La
resta de grups dinaran al menjador habitual.

- Els i les alumnes dinaran per grups bombolla. 

- Durant el menjador l’ús del pati garantirà els mateixos criteris que a la resta de l’horari
escolar.

-  No  es  podrà  fer  l’apadrinament  de  menjador  entre  6è  i  1r.  Tot  i  així  aquest  curs
s’impulsaran activitats alternatives a aquest apadrinament.

- No farem servir tovalló de roba aquest curs.

- Els i les alumnes que no dinen a l’escola surten a les 13.00 i tornen a entrar a les 14.55. La
porta serà la de secretaria. Si es vol sortir per la porta de Veciana cal avisar-ho.


