
                                 Col·legi Sant Ramon de Penyafort 
  

Centre concertat 
  
Informació a les famílies que portaran els fills/es a l’escola 
Pla especial d’Obertura COVID-19 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Anem avançant, pel que sembla, en l’inici de la desescalada. Això ens encoratja a tots i ens                 
dóna molts ànims per a enfrontar el futur.  
 
US VOLEM RECORDAR QUE  
 
El primer dia s’ha de portar, SI NO HO HEU ENVIAT: 
 
1.- La declaració responsable signada pels pares (sense aquesta declaració, no podrem            
admetre l’alumne/a). 
2.- Fotocòpia del llibre de vacunes, conforme està al dia, amb el nom de l’alumne i curs. 
3.- Una mascareta, excepte els alumnes d’Educació Infantil, pels quals el seu ús és voluntari. 
4.- L’escola i les aules disposen de gel desinfectant de mans, però recomanem que cada               
alumne porti un individual amb el seu nom. 

  
Tots els alumnes s’han de prendre la temperatura abans de sortir de casa. Si tenen febre, no                 
poden assistir a l’escola ( recordeu l’ítem corresponent de la declaració responsable). A             
l’entrada de l’escola es tornarà a prendre (es considera febre 37,5ºC). 
 
L’esmorzar, si es porta, s’ha de dur en carmanyola individual amb nom de l’alumne. Cada               
alumne ha de portar l’ampolla d’aigua, també marcada amb el nom ( recordeu que no poden                
beure a les fonts). 
 
Recordem que la roba que portin s’haurà de rentar després, a més de 60º. 
 
El material de classe que s’utilitzi ha de ser individual i no es pot compartir. Els alumnes de 3r,                   
4t i 5è han de portar el seu estoig amb el material de casa. 
  
Quan vingueu a l’escola a portar els vostres fills o filles, no podeu accedir al recinte de l’escola.  
 
Els alumnes de 1r a 5è de primària s’acolliran a l’edifici de parvulari. 
 
Recordeu quan espereu a fora de mantenir entre vosaltres la distància social. Teniu les              
entrades senyalitzades. 
 
Els alumnes de primària que estiguin a l’escola, a més de les activitats d’acompanyament,              
realitzaran les tasques telemàtiques com els seus companys. 
 
HORARIS D’ENTRADA I SORTIDES EDIFICI PARVULARI  C/ PONENT 
 
L’horari pels alumnes d’infantil i de 1r a 5è de primària serà de 9,00 a 13 h del matí cada dia. 
Entrades : 

- Ed. Infantil, 1r i 2n de Primària de 9,00 a 9,15 h per la porta principal del C/ Ponent (pati                    
de gespa) i sortida de 12,45 a 13,00 h per la mateixa porta. 

- 3r a 5è de primària de 9,15 a 9,30 h per la porta de fusta C/ Ponent i sortida de 12,45 a                      
13,00 h per la mateixa porta. 

  
Esperem que entengueu les raons de totes aquestes mesures i us donem novament les gràcies               
per la vostra comprensió i col·laboració. 
  
Atentament, 
 
La Direcció 


