
COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La comunicació amb les famílies és fonamental.

Hi haurà reunions informatives amb cada curs els dies 7 i 8 de setembre i es 

 faran arribar comunicats sovint  via correu electrònic i plataforma educativa.

Els tutors/es de cada curs mantindran comunicació freqüent amb les

famílies. Podeu concertar entrevista amb el personal docent  i /o direcció

quan calgui.

ÀMBIT PEDAGÒGIC
L'equip docent disposa de la planificació per a poder ofertar un

sistema d'aprenentatge híbrid

El centre seguirà impulsant la línia de treball competencial, per

àmbits i projectes.

S'oferten optatives i complementàries que els alumnes realitzaran

en el marc del seu grup de treball estable i en grups reduïts.

PATI I MENJADOR

Els alumnes treballaran en grups estables que no es barrejaran amb altres

grups.

A cada grup hi intervindrà un nombre limitat de professorat també estable.

Es garantiran les mesures de seguretat sanitària però alhora vetllant pel

compromís pedagògic.

ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
CURS 20-21

Els alumnes realitzaran activitats i sortides  que complementin el

treball pedagògic de l'aula.

Es potenciaran activitats a l'aire lliure i entorn proper.

En les activitats i sortides els alumnes no es barrejaran amb altres

grups.

HIGIENE I SEGURETAT
És obligatori l'ús de mascareta.

A l'entrada del centre es prendrà la

temperatura i es rentaran les mans amb

gel hidroalcohòlic.

Es prendran mesures específiques : correcta

higiene de mans , higiene i ventilació

d'espais i material comú. Accessos

restringits.

GRUPS ESTABLES

ACTIVITATS I SORTIDES

1r A / 2n A: 11:10h-11:40h
1r B / 2n B :11:20h-11:50h

L'horari i distribució del pati està organitzada segons els diferents grups

estables. Cada grup tindrà assignat un espai i material propi.

4t A: 8:10

4t B: 8:20

2n A: 8:10

2n B: 8:20

1r A: 8:10

1r B: 8:20

(porta petita)

3r A: 8:10

3r B: 8:20

(accés principal)

C/ Girona

C/ d' Anselm Clavé

El centre disposa d'un protocol d'actuació en cas de detecció d'un cas de COVID.

www.pratsdelacarrera.org

ENTRADES I SORTIDES: ACCESSOS

Per mesures de seguretat hi haurà dos espais de menjador

La vigilància de menjador la realitzarà professorat i personal 

       que intervé en el grup estable

3rA/4tA :10:10h-10:40h
3rB/4tB :10:20h-10:50h

http://www.pratsdelacarrera.org/
http://www.pratsdelacarrera.org/

