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Escaldes-Engordany, 27 d’agost de 2020 
 

ASSUMPTE: COMUNICAT GENERAL DE CENTRE 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Tenint en compte les condicions sanitàries  i l’entorn educatiu exposat pel Govern d’Andorra, 
l’organització d’inici de curs serà:  
 

 
1- Els alumnes d’Educació Infantil i 3r i 4t de Primària entraran i sortiran per la porta principal 

del carrer Josep Viladomat. 
 

2- Els alumnes  de  1r i 2n de Primària entraran i sortiran  per la porta  lateral del carrer J. 
Viladomat. 

 
3- Els alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO entraran i sortiran per la 

porta de l’Avinguda de les Escoles. 
 

4- El Servei d’Acollida començarà el dia 9 de setembre a les 7:45 h prèvia inscripció a Secretaria. 
L’entrada serà com sempre per la porta principal del carrer Josep Viladomat. 

 
 
Per tal de dur a terme una bona organització i complir amb les normatives us donem a conèixer les 
següents consignes: 
 
 

o Cal evitar les aglomeracions de persones al moment de l’entrada i sortida del centre escolar. 

En el cas que hi hagi aglomeració us demanem de mantenir la distància de seguretat 

mínima de 1,5 metres entre les persones o grups de convivència. 

 

o L’hora d’entrada a l’escola es a  partir de les 8:45h. 

 

o Cal respectar les portes d’entrada i sortida.  

 

o No es permet l’entrada de les famílies dins del centre. Si alguna família té la necessitat 

d’entrar ho ha de comunicar prèviament als responsables que hi hauran a l’entrada del 

centre. 

 

o Esternudar o tossir al colze o en un mocador de paper i rentar-se les mans després de fer-ho. 

Llençar el mocador en una paperera després d’utilitzar-lo.  
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o L’ús de la mascareta és obligatori per accedir al recinte escolar i en totes aquelles 

situacions on no es pugui garantir la distància social recomanada entre grups de convivència. 

 

o Els adults i infants especialment vulnerables davant la malaltia cal que siguin valorats pel seu 

metge per tal que determini si poden anar al centre i en quines condicions. 

 

o Els nens i adults amb símptomes de malaltia aguda o en situació d’aïllament domiciliari 

han d’abstenir-se d’anar a l’escola. 

 

o En cas que un infant presenti símptomes de malaltia, s’avisarà immediatament a la família 

que el vinguin a recollir i contactin directament amb el metge perquè el pugui avaluar i 

diagnosticar. La família i l’escola estaran en contacte telefònic per fer seguiment del cas. 

Recordeu que resta prohibit l’administració de medicació sense recepta mèdica dins del 

recinte escolar. 

 

o  Les famílies han de dur a terme una vigilància periòdica de símptomes abans i després 

d’assistir a l’escola. 

 

o S’aconsella canviar-se de roba cada dia. Si es vol assistir a l’escola amb la mateixa roba s’ha 

de rentar. 

 

o Durant la primera jornada escolar, els alumnes rebran tota la informació que sigui necessària 

sobre el compliment de les mesures de protecció establertes dins del recinte escolar per 

part del professorat. 

 

o Els alumnes poden accedir al centre amb una motxilla normal sense rodes. 

 

o Han de portar una ampolla o cantimplora d’aigua, ja que queda totalment prohibit veure 

aigua de les fonts i de les aixetes dels lavabos. 

 

o No es pot portar joguines al col·legi. L’escola deixarà les joguines que es cregui oportunes als 

alumnes. 

 

Per qualsevol aclariment es recomana trucar a l’escola ( telèfon: 821254) de 9:00 a 

13:00 i de 15:00-17:00 o  enviar un correu electrònic a sgdafamilia.sec@andorra.ad 

a partir del dia 31 d’agost. 
 
Bon curs escolar, 
 
EQUIP DIRECTIU 
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 

mailto:sgdafamilia.sec@andorra.ad

