PLA ORGANITZACIÓ CURS 2021-22
1.- Tornem als grups de classe sencera, que constituiran un grup bombolla.
2.- Es mantenen les mesures de seguretat i higiene del curs passat: mascareta obligatòria a partir de
1r de Primària, rentat de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic i ventilació permanent de les aules.
3.- Entrades i sortides esglaonades al centre. Es faran servir els mateixos accessos d’entrada que el
curs passat, enguany amb cinc minuts de diferència entre cicles:
ENTRADES
MATÍ

Porta escenari
(per baix)

Porta pista esportiva
(per baix)

8:00h

1r i 2n Batxillerat (dll-dm-dc-dv)

8:05h

3r i 4rt ESO (divendres)

Porta principal
(per dalt)

8:55h

P-5

3r i 4rt ESO

5è i 6è Primària

9:00h

P-4

1r i 2n ESO

3r i 4t Primària

9:05h

P-3

1r i 2n Batxillerat (dijous)

1r i 2n Primària

15:25h

P-5

3r i 4rt ESO

5è i 6è Primària

15:30h

P-4

1r i 2n ESO

3r i 4t Primària

15:35h

P-3

1r i 2n Batxillerat (dijous)

1r i 2n Primària

MATÍ

Aula
psicomotricitat
(per baix)

Porta pista esportiva
(per baix)

Porta principal
(per dalt)

13:25h

P-5

3r i 4rt ESO

5è i 6è Primària

13:30h

P-4

1r i 2n ESO

3r i 4t Primària

13:35h

P-3

1r i 2n Batxillerat (dijous)

1r i 2n Primària

17:25h

P-5

3r i 4rt ESO

5è i 6è Primària

17:30h

P-4

1r i 2n ESO

3r i 4t Primària

17:35h

P-3

1r i 2n Batxillerat (dijous)

1r i 2n Primària

TARDA

SORTIDES

TARDA

4.- Les famílies no podran accedir al centre, exceptuant motius excepcionals. Les reunions de classe
i les tutories es faran de forma telemàtica com el curs passat.
5.- Cal lliurar tota la documentació annexa el primer dia de classe.
En el cas dels alumnes de 12 a 18 anys, és molt recomanable que estiguin vacunats amb les dues
pautes. Hem de tenir en compte que aquesta mesura disminueix les possibilitats de patir la malaltia
de manera greu, d’encomanar-la als altres alumnes i familiars, i permet el funcionament normal de
les classes. Tots els alumnes que estiguin vacunats no hauran de fer el confinament en cas de
contacte amb un positiu i podran continuar venint al col·legi.
Esperem que aquest nou curs esdevingui l’últim amb aquestes mesures i evolucionem cap a la plena
normalitat.
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