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1- DATES OBERTURA JUNY 2020 

 

 L’escola restarà oberta del 2 al 19 de juny, al matí, de 8:55 h. a 13:00 h solament pels 
cursos i els dies que figuren a l’apartat número 20 d’aquest document.  

 

 La resta d’alumnat tindrà la possibilitat de fer tutories amb els tutors personals 
demanant cita prèvia al secretari del centre mitjançant un correu electrònic a 
alfonso.rubi@bell-lloc.org 

 

 Tots els alumnes faran treball telemàtic a casa i el professorat es dedicarà a preparar la 
feina de la següent setmana. 

 
2- MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES 

 

 Desinfecció i neteja del centre 

 1 capsa de guants de 100 unitats per a cada setmana 

 1 mascareta/dia per a cada professor i personal de secretaria 

 15 unitats de gel hidroalcohòlic per setmana i dispensadors 

 Mampara de separació Recepció 

 Taula amb dispensador a cada punt d’entrada 
 

3- DISTÀNCIES 
 

Caldrà, en tot moment, respectar les distàncies marcades per normativa entre les taules dels 
alumnes i procurar que no es trobin pels passadissos ni als lavabos. El professorat haurà d’estar 
molt atent que no es faci intercanvi de material entre ells. 
 
4- IDENTIFICACIÓ ALUMNAT 

 
A- Alumnes de 6è primària, 4t d’ESO i 2n batxillerat: Són els que acaben etapa i als 
quals se’ls ofereix la possibilitat de venir el dies establerts. 
B- Alumnes d’Educació Infantil, de manera voluntària, cada dia. 
C- Alumnes de 1r a 5è de primària, de 1r a 3r d’ESO i de 1r batxillerat, 

voluntàriament amb cita prèvia i únicament per a tutoria personal. 
 

5- ZONES A OCUPAR 
 

Infantil farà servir aules de la planta baixa del seu edifici. 
6è de primària, 4t d’ESO i 2n de batxillerat faran servir les aules de la planta baixa de 
batxillerat, en funció del nombre d’alumnes que vinguin, per tal de facilitar la desinfecció.  
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6- PERSONAL DEL CENTRE 

 
S’establirà en funció dels grups d’alumnat que confirmin assistència. 
En principi, hi haurà el mestres i professors que calgui, excloent-ne les persones de risc. 
També hi haurà personal de recepció i de secretaria. 

 
7- PERSONAL DE RISC, EXEMPT 

 
Seguint la normativa, els mestres o professors exempts d’anar a l’escola seguiran el treball 
telemàtic com fins ara.  
 
8- ACCÉS AL CENTRE 

 
Podem fer servir les entrades: 
P3, P4 i P5. Porta de vianants d’accés a Infantil c/ Riu Güell. 
Primària i ESO i batxillerat. Porta de vianants accés c/ Can Pau Birol. 
 
10- ENTRADA A L’ESCOLA 
 
Als alumnes d’Infantil, 6è de primària, 4t d’ESO i 2n batxillerat que assisteixin a classes 
presencials, en entrar a l’escola, se’ls posarà gel a les mans i aniran directament a l’aula prevista 
per al seu curs, on hi haurà el seu mestre/a. 
 
11- PATI 
 
Hi sortiran de grup en grup i segons les possibilitats. 
Alguns grups no sortiran. 
L’esmorzar es realitzarà a l’aula. 

 
12- MENJADOR 
 
No hi haurà servei de menjador. 
 
13- ACTIVITATS 
 

 Per als gups d’Infantil, de suport emocional i sociabilització. 

 Per als grups de 6è de primària, suport emocional i tutorial. 

 Per a 4t d’ESO i 2n batxillerat, suport emocional i orientació estudis futurs. 
 
14- TUTORIA PERSONAL 
 
En cas que una família demani una tutoria individualitzada, se l’ha de citar amb hora prèvia i 
només hi podran assistir l’alumne i el pare o la mare. Es farà en el dia i horari que hagin acordat 
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amb l’escola; el tutor els esperarà, a l’hora prevista, davant de la Masia. Es procuraran fer dins 
de l’horari durant el qual  l’escola romandrà oberta i a l’aire lliure. Les tutories amb els pares i 
mares es faran, com fins ara, telemàticament. 
 
15- TREBALL ACADÈMIC 
 
El treball acadèmic seguirà sent telemàtic, per tal que els alumnes que es quedin a casa i els 
que vinguin a l’escola tinguin les mateixes oportunitats. És a dir, no es modificarà la 
programació preparada per a aquest trimestre. 
El material a fer servir serà individual. No es donarà material ni fulls de paper als nens 
 
16- DIVISIÓ DE GRUPS D’ALUMNES 
 
Seguint la normativa, el nombre màxim d’alumnat per grup serà: 

 P3.  8 alumnes/grup 

 P4 i P5. 10 alumnes/grup 

 6è de primària.  13 alumnes/grup 

 4t d’ESO i 2n batxillerat. 15 alumnes/grup 
 

17- MESURES DE PROTECCIÓ CONSTANTS 
 
Caldrà fer el seguiment constant de: 

 Posar gel cada vegada que s’entri i se surti de l’escola. 

 Posar gel cada vegada que es canviï de material. 

 Rentat de mans constant/gel per part del professorat. 

 Caldrà rentar-se les mans abans i després de menjar esmorzar. 

 Es vigilarà que no es passin material entre ells. 

 Caldrà respectar sempre la distància exigida (2 metres). 

 Es vetllarà per tal que  no interactuïn als passadissos. 

 Es controlarà l’accés als lavabos. 
 
18- OBSERVACIÓ MALALTIA AL CENTRE 
 
En cas d’observar que algun alumne tingui febre o presenti algun símptoma de malaltia, sigui la 
que sigui, s’avisarà la família i no es permetrà que es quedi al centre. Hem d’evitar tants riscos 
com sigui possible als altres alumnes i al professorat. 

 
19- HORARI 
 
L’Infantil farà l’horari de DILLUNS A DIVENDRES, de 9:00 h. a 13:00 h.  

 
Aquest horari serà presencial en la seva totalitat per a Educació Infantil, i només un dia a la 
setmana per als alumnes de 6è de primària i 4t d’ESO i els indicats anteriorment per a 2n de 
batxillerat. 
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Tots els alumnes faran treball telemàtic a casa i el professorat es dedicarà a preparar la feina 
de la següent setmana. 

 
La resta d’alumnat tindrà la possibilitat de fer tutories amb els tutors personals demanant 
cita prèvia al secretari del centre mitjançant un correu electrònic a alfonso.rubi@bell-lloc.org 
 
20- DISTRIBUCIÓ HORARIA SETMANAL PRESENCIAL 
 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
P3-P4-P5 

 
P3-P4-P5 

 
P3-P4-P5 

 
P3-P4-P5 

 
P3-P4-P5 

 
 

 
 

 
4t ESO 

 
6è PRIM 

 
 

 
2n batxillerat: dies 25, 26, 29 i 30 de juny 
 
21- ORGANITZACIÓ ENTRADES 
 
Tots els dies el centre farà servir la porta d’entrada d’Infantil. Dimecres i dijous s’obrirà, també, 
la porta d’entrada a l’escola situada al carrer Can Pau Birol per tal puguin accedir a l’escola els 
alumnes de 6è de primària, 4t d’ESO i 2n batxillerat els dies corresponents. Un cop s’hagin 
rentat les mans, podran dirigir-se al seu edifici, sense aturar-se ni esperar companys per anar 
junts. Si més d’un alumne coincideixen al moment d’entrar, faran fila amb una distància de dos 
metres entre ells i esperaran el seu torn. EN CAP CAS HI ACCEDIRAN JUNTS NI S’ESPERARAN ELS 
UNS ALS ALTRES DINS DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS. 

 
22- ORGANITZACIÓ AULES i PROFESSORAT 
 
DE DILLUNS A DIVENDRES. A l’edifici d’Infantil es faran servir les aules que calgui segons 
necessitat (totes a la planta inferior). També s’habilitarà un despatx per a mestres i els 
despatxos de secretaria i direcció. 
 
DIMECRES. Els alumnes  de 4t d’ESO usaran les aules de la planta baixa de batxillerat (a la 
Cúpula). Depenent del número d’alumnes, s’habilitaran més o menys aules. S’aprofitaran els 30 
minuts entre una sessió i l’altra per netejar i desinfectar l’aula abans de rebre el segon grup. 
També hi haurà habilitat el despatx de professors d’aquesta zona.  
Es procurarà que els alumnes de 1r a 3r d’ESO que hagin demanat tutoria presencial siguin 
atesos en aquest mateix dia i horari. 
 
DIJOUS. Els alumnes de primària faran servir les aules de la planta baixa de batxillerat (a la 
Cúpula). Depenent del número d’alumnes, s’habilitaran més o menys aules. S’aprofitaran els 30 
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minuts entre una sessió i l’altra per netejar i desinfectar l’aula abans de rebre el segon grup. 
També s’habilitarà el despatx de professors.  
Es procurarà que els alumnes de 1r a 5è de primària que hagin demanat tutoria presencial 
siguin atesos en aquest mateix dia i horari. 
 
25, 26, 29 i 30 de juny. Els alumnes de 2n de batxillerat faran servir les aules de la planta baixa 
de batxillerat (a la Cúpula). Depenent del número d’alumnes, s’habilitaran més o menys aules. 
S’aprofitaran els 30 minuts entre una sessió i l’altra per netejar i desinfectar l’aula abans de 
rebre el segon grup. També s’habilitarà el despatx de professors.  

 
23- ALUMNES DE BATXILLERAT 
 
Els alumnes de batxillerat podran demanar cita prèvia per tenir una tutoria presencial amb el 
seu tutor personal. Aquesta tutoria es farà dins de l’horari durant el qual l’escola resti oberta.  
Els alumnes de 2n de batxillerat podran acudir a Bell-lloc els dies 25, 26, 29 i 30 de juny al mati.  
 
24- DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
La incorporació dels alumnes es farà amb una declaració responsable signada pels seus pares, 
de la qual n’existeix un model oficial. Els alumnes hauran de portar aquesta declaració sempre 
que hagin d’accedir a l’escola. 
 

 
 
Girona. 1 de juny de 2020 


