
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER INFORMATIU 

PLA D’OBERTURA 

No importa el que succeeix, sinó com reacciones… 

 



 

CURS ESCOLAR 2020-2021 
 
 

Benvolgudes famílies, 

Som a punt de començar un nou curs que com ja sabeu serà especial i diferent del que estem 
acostumats. Hem hagut de modificar grups, horaris, espais...  

Per aquest motiu, us adjuntem aquest dossier informatiu d'obertura 2020-2021 on trobareu 
concretades les qüestions organitzatives que es regeixen per la normativa actual. Algunes us 
poden semblar molt exigents però ho fem pensant en el bé de tots i amb la intenció de poder tenir 
la màxima continuïtat lectiva possible durant el curs escolar. Som conscients que la situació és 
molt canviant i que ens haurem  d’anar adaptant als canvis de llei i a les necessitats del moment. 
Us agraïm per endavant la vostra comprensió, col·laboració i flexibilitat. 

Estem convençuts que amb la bona predisposició de tots i totes, podrem gaudir d’un bon curs. 

Cordialment, 

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present document parteix del «Pla d’actuació per al Curs 2020 – 2021 per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19», elaborat pel departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en la seva versió definitiva de data 3 de juliol 

de 2020. 

 

És un document viu i que s’anirà modificant a mesura que es vagin prenent noves 

decisions o es vagin incorporant noves intervencions. La incertesa de la situació fa que hi 

hagi coses que possiblement en aquest moment no podem preveure. 

 
 
2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES (GE) 

 

A l’ escola ens hem organitzat per Grups Estables de Convivència. Aquest terme que inclou el 

Departament d'Educació en la seva estratègia es refereix a grups estables d'alumnes que 

conviuran durant tota la seva jornada, incloent classes, esbarjos i menjador, formant alguna 

cosa semblant a una “família escolar”. 

Aquests agrupaments d’alumnes tindran uns mestres fixes de referència i que desenvoluparan 

les classes i les activitats amb el mínim contacte amb d’altres grups.  

El més important és que son compactes i estables de forma que es minimitzen les cadenes de 

transmissió i, en cas que aparegui un positiu de coronavirus, es pot posar en quarantena els 

seus membres sense necessitat de tancar tot el centre educatiu. 

El contacte entre grups serà el mínim possible i, quan sigui imprescindible, es farà amb 

mesures com les mascaretes i la distància física. També compliran aquestes mesures els 

docents, com per exemple els especialistes, que no siguin els de referència de cada grup però 

hi facin activitat pedagògica. 

A l’ Escola, hem definit 3 Grups Estables de Convivència  per nivell, a partir de P5 i 5 Grups 

Estables de P3i P4 barrejats. Els grups son heterogenis i es contempla la inclusivitat en tots 

ells, amb totes les mesures i professionals per atendre la diversitat dins del Grup Estable. 



Enguany no es contemplaran les activitats i els agrupaments internivells i intercolles. Sabem 

que es tracta d'una pèrdua important i que el seu assoliment va ser tot un repte en el temps 

però esperarem millors moments per tornar a recuperar-los: l'exposició al risc no compensa la 

mesura. 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021: 

 

CURS MESTRE/S ESTABLES ALTRES MESTRES 

(amb mesures de seguretat) 

P3/4 A Anna Mañosa  Maite Mas 

1/3 pendent de nomenar P3/4 B 2/3 Cristina Salas 

1/3 Tània Mahiques 

P3/4 C 2/3 Raquel Quero 

1/3 pendent de nomenar 

P3/4 D Rosa Maria Arnau 2/3 Nuria Serra 

1/3 pendent de nomenar 

 

P3/4 E Roser Culleré 

P5 A Judit Caralt Gemma- Anglès 

1/3 pendent de nomenar P5 B Esther Aymerich  

P5 C 2/3 Gemma Francès 

1/3 Mireia Gobern 

1/3 pendent de nomenar 

1r A Alba Dalmases Xavi Sanceledonio-E. Física 

en anglès 

Lidia Ortiz- Anglès 

1r B Elisa Martínez 

1r C ½ Anna Farriol 

½ Laura Saiz 

1r D Carles Armengol 

2n A Mireia Duran 

2n B Miguel Ángel Gómez 



2n C Sònia Parra 

3r A Laura Redondo 

3r B M Teresa Mimó 

3r C Maribel Bros 

4t A Maribel Gomariz Juan Carlos Flores E. Física 

en anglès 

Pilar Olalla- Anglès 

4t B Pilar Vidal 

4t C Gisela Domenech 

5è A Noemí Peiró / Elena Andreo 

5è B Mercè Falguera 

5è C Sílvia Carbonell 

6è A Isabel Malvesí 

6è B Alex Caixach 

6è C Sheila Jiménez 

 

Les substitucions que el Departament d’Educació no cobreixi les realitzaran els especialistes 

de cada colla i la directora. 

3. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

L'Escola  té tres accessos d’entrada i sortida (porta vestíbul, porta vehicles i porta d’emergència). 

S’han dividit els alumnes de forma que tenen accessos i horaris diferents en funció del curs. S’han 

establert 10’ minuts entre un Grup de Convivència Estable (GCE) i un altre.  

Es donarà l’opció de servei d’acollida pels germans (diferència d’horari entrades progressives) 

Porta 

d’accés 

matí 

Grup Entrada matí Sortida matí 

 

Entrada 

tarda 

 

Sortida tarda 



Vehicles P3/4 A 

P3/4 B 

P3/4 C 

8’50h Entren un 

adult i l’alumne i 

acompanyen 

fins la porta de 

l’aula del pati 

del sorral. 

Vestíbul 12’20h 

alumnes 

s’esperen  al 

vestíbul i la 

mestra els va 

cridant.  

Les famílies no 

poden entrar a 

l’edifici escolar 

Vestíbul 

14’50h Entren 

sols i s’esperen 

per GCE al 

vestíbul amb la 

mestra. Van 

junts a l’aula. 

Les famílies no 

poden entrar a 

l’edifici escolar 

Vehicles 16’20h Entren un adult 

fins la porta de l’aula del pati del 

sorral i la mestra els va cridant. 

Vestíbul P3/4 D 

P3/4 E 

8’50h Entren 

sols i s’esperen 

per GCEamb la 

mestra al 

vestíbul. Van 

junts a l’alula 

12’20h alumnes 

s’esperen en fila 

al vestíbul i 

mestra els va 

cridant Les 

famílies no 

poden entrar a 

l’edifici escolar 

14’50h Entren 

sols i 

s’esperen per 

GCE amb la 

mestra al 

vestíbul. Van 

junts a l’aula. 

Vehicles 16’20h 1 familiar pot entrar 

al pati de LA PISTA per recollir-lo  

Vestíbul P5 9h Entren sols i 

van a l’aula 

12’30h 

alumnes 

s’esperen en 

fila al vestíbul i 

mestra els va 

cridant 

15h Entren 

sols i van a 

l’aula 

Vehicles 16’30h 1 familiar pot entrar 

al pati de LA PISTA per recollir-lo 

Vehicles 1r 8’50h  Entren 

sols i van a 

l’aula 

12’20h un 

familiar espera 

a la porta de 

vehicles. 

14’50h  Entren 

sols i van a l’aula 

16’20h  1 familiar pot entrar al pati per 

recollir-lo 



Vehicles 2n 9h Entren sols i 

van a l’aula 

12’30h  un 

familiar espera 

a la porta de 

vehicles. 

15h  Entren sols 

 i van a l’aula 

16’30h 1 familiar pot entrar al pati per 

recollir-lo 

Vehicles 3r 9’10h Entren 

sols i van a 

l’aula 

12’40h  un 

familiar espera 

a la porta de 

vehicles. 

15’10h  

Entren sols i 

van a l’aula 

16’40h 1 familiar pot entrar al pati per 

recollir-lo 

Emergència 4t 9h Entren sols i 

pugen a l’aula 

12’30h Sortida 

per la porta 

d’emergència, 

sols 

15h Entren sols i 

pugen a l’aula 

16’30h Sortida per la porta 

d’emergència, sols 

Emergència 5è 8’50h Entren 

sols i pugen a 

l’aula 

12’20hSortida 

per la porta 

d’emergència, 

sols 

14’50h Entren 

sols i i pugen a 

l’aula 

16’20h Sortida per la porta 

d’emergència, sols 

Emergència 6è 9’10h Entren 

sols i pugen a 

l’aula 

12’40h Sortida 

per la porta 

d’emergència, 

sols 

15’10h Entren 

sols i i pugen a 

l’aula 

16’40h Sortida per la porta 

d’emergència, sols 

 

Quan entrin a l’escola els alumnes s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic i 

hauran de portar la mascareta. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo.   



Atès que disposem de 2 espais de pati per Educació infantil i 2 per Educació Primària, farem 

torns i ens organitzarem de la següent manera: 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI ESPAI 

P3/4 ABCDE (5grups) 10:45 a 11:30h Pati del sorral (3 grups: 

bosquet, sorral, caseta) 

Pati tranquil (2 grups) 

P5 (3grups) 10 a 10:30h Pati del sorral (2 grups) 

Pati tranquil (1 grups) 

1r , 2n  (7 grups) 10:00 a 10:30h Pista (3 grups) 

Terrassa (2 grups) 

porxo (1 grup)  

cova (1 grup) 

 

3r, 4t (6 grups) 10.45 a 11’15 Terrassa  (2 grups) 

Pista( 3 grups) 

Cova/porxo (1 grup) 

 

5è i 6è (6 grups) 11:30 h a 12:00h 

  

Terrassa (2 grups) 

Pista (3 grups) 

Cova/porxo (1 grup) 

 

 

En cas de pluja els grups es mantindran a les aules. 

 

5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 



La informació i comunicació amb les famílies és un aspecte bàsic pel funcionament de 

l’escola, més necessari encara  en l’actual context.  

Les reunions de Consell escolar es faran trimestralment a través de  reunions 

telemàtiques. 

La Comunicació amb les famílies es farà mitjançant: 

- Correu electrònic és l’eina principal 

Correu de l’escola: info@escolanostrallar.cat  

Correus de les classes:  

 

 

 

 

p3p4a@escolanostrallar.cat 

p3p4b@escolanostrallar.cat 

p3p4c@escolanostrallar.cat 

p3p4d@escolanostrallar.cat 

p3p4e@escolanostrallar.cat 

p5a@escolanostrallar.cat 

p5b@escolanostrallar.cat 

p5b@escolanostrallar.cat 

1a@escolanostrallar.cat 

1b@escolanostrallar.cat 

1c@escolanostrallar.cat 

1d@escolanostrallar.cat 

2a@escolanostrallar.cat 

2b@escolanostrallar.cat 

 

2c@escolanostrallar.cat 

3a@escolanostrallar.cat 

3b@escolanostrallar.cat 

3c@escolanostrallar.cat 

4a@escolanostrallar.cat 

4b@escolanostrallar.cat 

4c@escolanostrallar.cat 

5a@escolanostrallar.cat 

5b@escolanostrallar.cat 

5c@escolanostrallar.cat 

6a@escolanostrallar.cat 

6b@escolanostrallar.cat 

6c@escolanostrallar.cat 

mailto:p3p4a@escolanostrallar.cat
mailto:p5b@escolanostrallar.cat
mailto:p5b@escolanostrallar.cat
mailto:1c@escolanostrallar.cat
mailto:2c@escolanostrallar.cat
mailto:3c@escolanostrallar.cat
mailto:4c@escolanostrallar.cat
mailto:5c@escolanostrallar.cat
mailto:6c@escolanostrallar.cat


- Pàgina web de l’escola, amb totes les informacions: full acords Consell Escolar, pla 

d’obertura, circulars informatives, tutorials,... 

 

- Reunions famílies d’inici de curs telemàtiques durant els primers dies de curs. 

CURS DIA HORA 

P3 2 de setembre 16.30, 18.00 h 

P4 3 de setembre 18.00 h 

P5 9 de setembre 18:00 

1r 14 de setembre 17:30 

2n 14 de setembre 19:00 

3r 15 de setembre 17:30 

4t 15 de setembre 19:00 

5è 16 de setembre 17:30 

6è 16 de setembre 19:00 

 

Rebreu un correu amb l’enllaç uns dies abans. 

- Tutories famílies a petició de la mestra o de la família, telemàtiques o telefòniques, només 

en casos excepcionals es faran presencials seguint totes les mesures de seguretat 

establertes.  

- Tutorials per a les famílies i alumnes de totes les eines utilitzades per l’escola: TPV, 

Classroom, signatura digital, videoconferències... es penjaran a la pàgina web i s’enviaran 

per correu 

 

Responsabilitat de les famílies 

 

En començar el Curs es farà signar a les famílies una declaració de responsabilitat de no 

portar als fills si tenen símptomes, febre més enllà de 37.1. Les famílies s’han de 

comprometre a venir a recollir-los de seguida, avisar quan estiguin malalts, portar 

mascaretes ells i els seus fills en els moments adients i avisar de seguida en cas de 

positiu del fill/a o de qualsevol persona que convisqui amb l’alumne/a. També des de les 

reunions de principi de curs farem incís en la importància d’estar al cas del correu 

electrònic, Classroom, blocs etc especialment en moments de confinament puntual d’un 

curs. En resum necessitarem estar molt molt units mestres i famílies pel bé dels nens i 

nenes.  

 



6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 Es faran totes les activitats que es puguin a l’aire lliure donat que els alumnes hauran 

d’estar molta estona en un mateix espai sense sortir-ne, més que res per un tema de 

moviment.  En aquestes activitats es mantindrà l’estructura de grup estable, de manera 

que els  alumnes seran els components habituals i seran acompanyats pels seus propis 

mestres. 

Es tindrà en compte les mesures de seguretat  vigents quan fem sortides i altres 

activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat 

i en el transport, quan aquest sigui necessari 

 Trasllat a peu: es mantindran les mesures establertes pel PROCICAT en aquests 

desplaçaments a la via pública: mascaretes a partir de 6 anys, distància social 

amb la resta de la població, neteja de mans a l’iniciar i a l’acabar l’activitat... 

 Trasllat amb transport col·lectiu: en funció de la situació actual, és aconsellable 

una reducció dràstica en el nombre de sortides que contemplava el nostre pla. 

De moment al primer trimestre no en farem cap i segons avanci la situació 

plantejarem al Consell Escolar la possibilitat o no de reemprendre-les al 2n i 3r 

trimestre del curs. 

 

7. PLA DE NETEJA 
Davant l´impacte provocat per la pandèmia de Covid-19, cal garantir un entorn de treball 

segur. La prioritat pel control de la malaltia és la minimització de la transmissió del virus. 

La neteja i desinfecció, doncs, són elements essencials per a la prevenció d´infeccions 

i el control de brots. 

 

La neteja del centre va a càrrec del personal habitual de l’empresa contractada per 

l’Ajuntament. La neteja i desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.  

Estem pendents de rebre el pla de neteja per part de l’Ajuntament de Sabadell, 

responsable de la neteja al centre.  

 

Pautes de ventilació  

Es ventilarà les instal·lacions interiors de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al 

dia, almenys 10 minuts cada vegada.  



Totes les aules estan adequadament ventilades. Si fos necessari i el temps ho permet 

es deixaran les finestres obertes.   

Sempre que sigui possible, mantindrem les portes de les aules obertes. 

L’escola aplicarà un programa de conscienciació i didàctica dirigit a tots els infants, 

docents i altre personal que promogui l’assoliment dels hàbits d’higiene i neteja tant a 

nivell personal com col·lectiu. 

 

8. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-
19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 

COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el 

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat i d'ús individual. Encarregat: mestre. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que estigui al seu càrrec). Encarregat: mestre 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. Encarregada: 

Conserge  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. Encarregada: 

Conserge. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació 

i a través d’ells amb el servei de salut pública. Encarregat: director. 

 

La família de l’alumne/a amb símptomes serà l’encarregada de contactar amb el seu CAP 

de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 



La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà  la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, 

en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, 

l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre 

educatiu serà el resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas 

positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 

tancaments parcials o total del centre serien: 

● Cas  positiu en  un o més  membres  d’un grup  de convivència estable tot el grup 

de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència  diferents d’un mateix espai ( un torn, un pis de l’edifici...) tot el grup 

de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i 

depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais tot el grup de convivència estable té consideració 

de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de 

convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de 

l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició 

dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19.  

 

9. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL i COL·LECTIVES 
 

HIGIENE DE MANS 



 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com 

la del personal docent i no docent. 

Els ALUMNES es rentaran les mans 

 

Gel 

hidroalcohòlic 

Quan entrin i surtin de l’escola 

 

 

Aigua i sabó 

Abans i després dels àpats 

Abans i després d’anar al WC  

Abans i després del pati 

 

PERSONAL DE L’ESCOLA 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats 

dels infants i dels propis, 

● Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 

● Abans i després d’anar al WC, 

● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Hi haurà diversos punts per poder-se rentar les mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador. 

En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es col·locarà dispensadors 

de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

S’afavorirà amb mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) 

per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un 

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 



Quan caldrà usar la MASCARETA? 

 

● La mascareta serà necessària per accedir a l’escola a partir dels 6 anys (1r de 

primària). 

● En entrar a l’escola els alumnes i el personal del centre hauran de venir 

des de casa amb la mascareta i la mantindran també a la seva aula.  

 

VENTILACIÓ dels espais 

● Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada 

i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, 

almenys, 10 minuts cada vegada. 

● Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes i, 

necessàriament, durant l’esbarjo. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

● Es demana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a 

l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors 

amb bosses. 

● Les aules disposen de dues papereres, una destinada al reciclatge de 

paper i l’altra als mocadors i altres elements de rebuig no reciclable. Als 

patis es disposa d’un contenidor d’envasos i un altre d’elements de rebuig 

en general (inclosos mocadors). 

● En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, 

cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on 

s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona 

bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

 

FAMILIARS: Qui i quan podeu accedir? 

QUI pot accedir? QUAN pot accedir? 

1 sol 

progenitor 

 

Acollida de P3 i P4(segons instruccions 

facilitades) 



amb 

mascareta 

1 sol 

progenitor 

amb 

mascareta 

 

Entrevista personal (si no pot ser telemàtica) 

 

1 sol 

progenitor 

amb 

mascareta 

 

Per qualsevol gestió de secretaria-direcció 

(podeu usar també el telèfon 937 255 899 i el 

correu info@escolanostrallar.cat  

 

 
 

10. SERVEI DE MENJADOR 
 
Estem a l’ espera que l’ empresa ens faci arribar el Pla de funcionament de menjador. Tan 

aviat com el tinguem us informarem. 

Les pautes generals son :  

Mantenir en la mesura del possible els grups de convivència  estables (GCE ) de l`escola. 

Mantenir  el distanciament  entre grups  a l` hora  de dinar i patis 

Higiene  de mans  prèvia i posterior al servei  d`àpat  i  les activitats amb aigua i sabó 

Higiene de  taules i cadires   entre torns i  finalització  de servei (  a valorar la necessitat de 

reforç de neteja )  

Deambulació  interna  als espais  amb altres grups  amb els mínims creuaments  

No fer  activitats extraescolars de migdia.  
 

 
11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
No hi hauran activitats extraescolars de migdia ( coral, instrument, anglès i robòtica) 
 
Estem pendents que L’AFA ens faci arribar el Pla d’activitats extraescolars de tarda. 
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12. CONCRECIÓ PLA D’ACOLLIDA P3 i P4 
 
Alumnat de P3 i P4 
 

Reunió de 

benvinguda 

Prèvia a l’inici del curs: 

P3: 2 de setembre 

- a les 16.30h 

- a les 18.00h 

P4: 4 de setembre 

- a les 18.00h 

Telemàtiques/presencials 

Persona responsable: direcció- tutores 

Objectiu: Iniciar relació família/escola 

Matins de visita 

P3: 9 i 10 de 

setembre 

Prèvies a l’inici del curs 

Presencial amb cita prèvia (1 adult i l’alumne) 

Persona responsable: tutora 

Objectiu: Iniciar relació família/escola (portar 

documentació, material...) 

Jornades 

d’adaptació  

P3 i P4:14-15 i 

16 setembre, 

matins) 

Presencial amb cita prèvia (1 adult i l’alumne) 

Persona responsable: tutora 

Organitzada en 2 franges horàries d’1 hora i mitja (mig 

grup+mig grup) Es combinarà entre el pati (preferentment) 

i l’aula P3 

Objectius: establir el primer contacte amb la tutora i els 

altres nens i nenes; familiaritzar-se amb el nou entorn físic 

Breu entrevista 

personalitzada 

P3:14-15 i 16 

setembre, tarda 

Telemàtiques/presencials amb cita prèvia 

Persona responsable: tutora 

Objectiu: Compartir informacions, dubtes, inquietuds.... de 

l’alumne.  

Accés dels 

familiars o 

acompanyan

ts P3 i P4 

Exclusivament durant el període d’adaptació 

Un sol adult acompanyant 

Amb totes les mesures de prevenció (neteja de mans, 

mascareta...) 



Col·laboració en les rutines d’entrada i activitats 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. TELÈFONS I ADRECES 
 
Escola Nostra Llar 
C/ Calderón, 143 
08201 Sabadell 
 
Telèfon:     93 725 58 99 ext. 10 
Adreça de correu electrònic:    info@escolanostrallar.cat  
Web:   www.escolanostrallar.cat 
 
                                                                                       

 
 
AFA 
 
Adreça de correu electrònic:    ampa@escolanostrallar.cat 
 
Web:  www.escolanostrallar.cat 
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