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1. INTRODUCCIÓ 

El Pla d’acció de l’Escola Nostra Llar està elaborat segons les instruccions donades, des 

del Departament d’Educació, per a centres educatius en el marc de la pandèmia, en 

concret el pla d’actuació per al curs 2021-2022 redactat l’agost de 2021. 

 

La prioritat del pla és i serà garantir el dret a l’educació, la protecció de l'infant i afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

 

Com ha exposat UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi, 

aportant normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al 

desenvolupament dels alumnes, protecció en casos d’especial vulnerabilitat social i 

econòmica i que serveix de pont davant de les diferents bretxes socials, econòmiques i 

educatives a les quals s’enfronta tota la població. 

Aquest pla és un document viu, i per tant, segons les condicions i les necessitats que 

puguin anar sorgint al llarg del curs, es modificarà per donar resposta a aquestes 

necessitats i adaptar-se a la realitat existent, seguint sempre les instruccions provinents 

tant del Departament d’Ensenyament com el Departament de Salut. 

 

2. OBJECTIUS DEL PLA 

Els objectius pretenen establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui continuar 

amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les 

persones a l’escola, la correcta gestió de la pandèmia des de l’escola i el dret de tots els 

infants a una educació de qualitat. 

○ Malgrat la pandèmia, tots els infants de l’escola han de tenir accés a l’educació en 

condicions d’equitat. 

○ L’aprenentatge a l’escola ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint 

amb les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

○ S’ha de vetllar i promoure un entorn segur amb el risc mínim assumible. 

○ A través de les mesures proposades, l’escola ha d’estar en condicions de contribuir al 

control de l’epidèmia i la ràpida identificació de casos i de contactes a través de la 

persona responsable COVID i la coordinació amb el referent sanitari adjudicat, tal i 

com marquen les instruccions del Departament. 



○ L’escola ha d’actuar com a model de bones pràctiques davant de l’alumnat i les 

famílies. 

○ Ha de donar suport als alumnes i a les famílies, fent un acompanyament i suport 

emocional. 

○ Acompanyar al personal docent del centre. 

Aquests objectius es basen en els següents valors: 

○ Seguretat: amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de 

totes les persones que integren la comunitat educativa l’escola ha de continuar sent 

un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. 

○ Salut: La salut de l’alumnat, docents, i altres persones treballadores de l’escola és 

una prioritat per als departament d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i 

contactes. 

○ Equitat: L’assistència als centres permet una socialització que té un gran valor, per 

això aquesta proposta vol garantir la presencialitat, sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent. 

○ Vigència: totes les mesures seran vigents durant el curs 2021-2022 i s’aniran 

avaluant i adaptant a la situació epidemiològica del moment. 

 

3. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

Els requisits a tenir molt presents són els següents: 

○ Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre o febrícula per sobre 

de 37,5ºC, tos, dificultat respiratòria, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors 

musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust) 

o amb qualsevol altre quadre infecciós. Aquesta absència de simptomatologia ha de 

ser sense haver pres cap fàrmac. 

○ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 10 dies anteriors. 

○ En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat i pugui 

augmentar el risc de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta amb la 



família i el seu equip mèdic les implicacions en el moment de reprendre l’activitat 

educativa presencial. 

○ Es consideren malalties de risc per a complicacions de la Covid-19: 

■ Malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

■ Malalties cardíaques greus. 

■ Malalties que afectin el sistema immunitari. 

■ Diabetis mal controlada. 

Seguint els mateixos requisits detallats anteriorment, tot professional (docents, 

professionals externs, alumnes en pràctiques, ...) haurà de controlar la simptomatologia i 

informar a la direcció del centre en cas de complir algun dels requisits. 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles, per això, 

signaran una declaració responsable a través de la qual: 

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc 

que això comporta i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

● Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies 

i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 

prendre les mesures oportunes. 

 

Al final d’aquest document (annex 1) hi ha una llista de comprovació de símptomes. La 

família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que 

la situació epidemiològica ho requerís, es podria considerar la implementació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

L’escola disposarà de termòmetres incorporats a la farmaciola per si un alumne/a es troba 

malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la 

temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre educatiu. 

 

 



4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 

L’ACTUAL 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021. 

L’organització pedagògica que l’escola seguirà durant el curs 2021-2022 es basa en els 

aspectes que durant el passat curs passat ja van funcionar, en altres aspectes que volem 

millorar i en els recursos i espais dels que disposa l’escola. 

Des de l’escola, creiem que cal prioritzar al màxim el nostre projecte educatiu, tot tenint en 

compte les instruccions que se’ns han donat des dels Departaments de Salut i Educació. 

A l’hora de plantejar l’organització del centre, vetllarem per mantenir al màxim en com 

entenem que és el nostre projecte d’escola i intentarem mantenir tot allò que considerem 

essencial per poder acompanyar als nens i les nenes, tant en els seus processos 

d’aprenentatge com en els aspectes emocionals i vitals. 

 

Interacció entre els nens i les nenes de l’escola 

● Els alumnes de primària de la mateixa colla podran interaccionar entre ells a l’hora del 

pati, fent servir la mascareta.  

● Durant algunes activitats puntuals (audicions de concerts, obres de teatre, exposicions 

de projectes...), fent servir la mascareta, garantint la distància de seguretat i oferint 

l’activitat a l’aire lliure. 

● A través de materials audiovisuals que ens facilitin compartir experiències i vivències 

entre alumnes. 

La participació de les famílies 

● Es mantindran les reunions de famílies d’inici de curs de manera virtual. 

● Les reunions de seguiment dels alumnes que es duen a terme entre tutors/es i 

famílies es faran de manera virtual o telefónica. 

● En aquells casos que es requereixi fer una reunió presencial amb la família, aquesta 

es farà en un aula gran, ventilada, respectant la distància de seguretat i en una franja 

horària on ja no hi hagi alumnat al centre. 

● Es facilitarà a les famílies que puguin continuar participant de les activitats del centre 

tot i que sigui de manera virtual (contacontes, activitats virtuals, etc.) 

Projectes compartits amb altres entitats del barri i la ciutat 



 

Pel que fa als projectes que fem a l’escola on interactuem amb altres entitats del barri i de 

la ciutat, caldrà valorar si es poden portar a terme mantenint les mesures de seguretat 

establertes. 

● Activitats programades amb Ciutat i Escola. 

● Activitats programades amb la biblioteca. 

● Teatre 

● Rebost solidari 

● Activitats programades amb Escoles Verdes i sostenibilitat Ajuntament 

Sortides i colònies 

L’escola durà a terme les activitats previstes en el pla anual pel que fa a sortides i 

colònies, amb les adaptacions pertinents, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.  

 

Celebracions a l’escola 

Es duran a terme totes les celebracions que es realitzen habitualment però garantint totes 

les mesures de seguretat. Aquest curs passat, les celebracions s’han viscut d’una manera 

molt sectoritzada, però aquest curs, podem plantejar-les d'una manera diferent degut a 

què diferents grups bombolla poden interaccionar entre ells i a l'aire lliure sempre que 

duguin mascareta. 

 

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 

TANCAMENT DEL CENTRE 

Organització pedagògica en confinament parcial 

En el cas que alguna aula estigui confinada, caldrà seguir amb el treball no presencial a 

través del Classroom, ja utilitzat durant els dos darrers cursos. Preveient aquesta situació, 

al setembre es generaran els correus dels alumnes nous perquè tots ells puguin accedir a 

la plataforma i treballar de manera virtual des de casa. Caldrà mantenir la línia pedagògica 

i adaptar el pla de treball a la nova situació. De la mateixa manera, caldrà mantenir el 

contacte amb el grup classe i els mestres, sempre i quan l’estat de salut ho permeti. 



L’equip de mestres ha acordat les directrius a seguir per garantir una línia d’escola online 

(planificació, videotrucades individuals o de grup, avaluació, propostes, seguiment de les 

tasques, distribució de les tasques entre mestres, entrevistes famílies,etc...) 

Pel que fa als claustres pedagògics en cas de confinament parcial, es continuaran 

mantenint de manera presencial a l’escola i els mestres que estiguin confinats hi assistiran 

de manera virtual a través de videotrucada. De la mateixa manera, totes les 

coordinacions es mantindran de manera virtual, per poder garantir una bona coordinació 

entre els mestres que intervenen en el grup. 

 

Organització pedagògica en cas de tancament de centre 

En el supòsit que tot el centre s’hagués de tancar, continuaríem treballant tots els alumnes 

i mestres de manera virtual a través del Classroom, vetllant per continuar amb el treball 

per projectes i seguint els continguts especificats en el pla de treball que elaboraran els 

diferents tutors i especialistes. 

Així mateix es garantirà una línia de treball similar per a totes les aules pel que fa a 

l’organització i gestió de les diferents tasques (planificació, organització setmanal, 

activitats proposades, etc,.) 

Es mantindrà el contacte amb els alumnes/famílies a través del mòbil, així com 

videotrucades tant individuals, com en petit grup o tot el grup classe amb el tutor i també 

els especialistes que hi intervenen. 

Pel que fa als claustres i les coordinacions es mantindran setmanalment en format 

virtual a través de videotrucades. 

Es mantindran en format virtual totes les reunions i coordinacions que es requereixin (tal i 

com es faria en format presencial) com les trobades de l’equip directiu, les coordinacions 

amb directors, caps d’estudis, secretaris, inspecció, ajuntament, serveis territorials, 

Consell Escolar, comissions, etc. 

 

  



7.  ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS 

Els grups continuaran sent grups de convivència estable d’alumnes amb un tutor o tutora i 

un espai referent. A l'Escola, hem definit 2 Grups Estables de Convivència  per nivell, 

menys a 2n de primària que en son 3. 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.  

La tutora o tutor serà l’adult referent d’aquest grup, tot i que també  formaran part d’aquest 

grup estable altres docents especialistes o personal de suport educatiu dins de l’aula. 

Aquests docents que es relacionen amb més d’un grup estable de la mateixa colla  hauran 

de portar mascareta i mantenir les mesures sanitàries. 

Les mestres d’Atenció a la Diversitat entraran a les aules mantenint les mesures sanitàries 

de seguretat per tal de fer l’atenció a l’alumnat amb Necessitat Específica de Suport 

Educatiu. 

La mestra i tècnica del SIEI faran suport a aquells alumnes que requereixin aquest servei 

dins de l’aula, sempre garantint les mesures sanitàries. 

Igualment, vetlladors vetlladores i altres persones que intervinguin puntualment en el grup 

(EAP, logopèdia) també mantindran les mesures sanitàries. 

Les reunions i claustres de tot l’equip de mestres seran presencials i es faran 

prioritàriament a la biblioteca garantint així les mesures de distància i fent ús de la 

mascareta (obligatòria). Les reunions de colla es faran CdP a la sala de mestres (1r pis), 

CdM a la sala de tutoria de primària (2n pis) i CdG en una de les aules grans. Caldrà, 

però, rentar-se les mans i ventilar l’espai abans i després del seu ús. 

 

Durant les estones de treball personal dels migdies es recomanarà que cada mestre utilitzi 

els recursos dels que disposi la seva aula referent, i sinó, es podran utilitzar els dispositius 

de la sala de mestres i de les tutories. En canvi, l’estona de treball personal durant l’horari 

lectiu s’haurà de fer a l’aula de mestres o a les sales de tutories. 

 

  



Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022: 

CURS 
MESTRE/S 

ESTABLES 

ESPECIALISTES 

(amb mesures de seguretat) 

ATENCIÓ 

EDUCATIVA 

P3 A ANNA M Maite/ Rosa M-reforç 

Dolors-Psicomotricitat 

Dolors  

 

SIEI 

P3 B MIRIAM 

P4 A GEMMA Rosa M – reforç 

 

Dolors-Psicomotricitat 

 

Sílvia-Música 

P4B JUDITH 

P5 A ESTHER Laura Ro - reforç 

Dolors-Psicomotricitat 

Sílvia-Música 
P5 B NÚRIA 

1r A LAURA S/ ANNA F 

Xavi S. – E. Física  

  

Lidia P(1r)/Lidia O(2n i 3r) –

Anglès 

 

Sílvia Música 

 

1r B JAVIER 

2 A MIREIA 

 

Maribel B 

Vetllador/a 

SIEI 

 

 

2 B 
Pendent de 

nomenament 

2C MIGUEL  

3A M TERESA  

3B GISELA + MAR 

4 A PILAR V  

Juan Carlos.– E. Física  

 

Noemí(4t) / Maribel G(5è i 

6è) – Anglès 

 

Sílvia Música 

4 B LAURA R 

5 A MERCÈ 

5B TINA + MARIA  

6A ISABEL  

6B SHEILA 

  



Les substitucions que el Departament d’ Educació no cobreix les realitzarà la Neus 

Relacionat amb l’ús del material escolar, es vetllarà per a que cada alumne faci un ús 

individual del material que s’utilitza quotidianament. I pel que fa a la resta del material 

d’aula es procurarà que es faci una desinfecció diària. En relació al material d’ús escolar, 

que poden fer servir diferents grups estables es procurarà també la seva desinfecció 

després de cada ús. 

 

8. ORGANITZACIÓ ESPAIS DELS GRUPS CONVIVÈNCIA ESTABLE 

L’espai de referència de cada grup de convivència estable serà sempre la seva aula. Tot i 

així, també podran fer servir altres espais i aules d’especialitat  sempre i quan no 

interaccionin amb altres grups bombolla. Sempre es mantindran els espais ben ventilats. 

Els grups de convivència estable de cada nivell, hauran de fer servir el lavabo situat en el 

passadís en el que es troben les seves aules. 

Pel que fa als lavabos d’infantil, no caldrà prendre cap mesura excepcional, ja que no 

estan compartits amb altres grups i només seran d’ús d’un sol grup estable, però si 

s’haurà de procedir al rentat de mans. 

 

Els lavabos exteriors  seran d’ús compartit i caldrà esperar a fora el torn per entrar. 

A mig matí es procedirà a la neteja i desinfecció de les zones de lavabos per part del 

personal de neteja. 

 

A cada punt de rentat de mans (lavabos, classes i menjador) hi haurà dosificadors de 

sabó i de solució hidroalcohòlica. Hi haurà infografies amb els passos per a un correcte 

rentat de mans. Hi haurà també papereres amb tapa i pedal per a dipositar-hi les 

tovalloles d’un sol ús. 

 

 

 

La biblioteca de l’escola és d’ús compartit per a tots els alumnes, i per tant, s’ha modificat 

el funcionament. Cada classe tindrà un recull variat de llibres a dins del seu espai. 

 

En el cas que la bibliopati continuï amb el seu funcionament normal, s’hi anirà per grups 

estables, i seguint les mesures que s’indiquin. 

 

 



9. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

ESGLAONADES 

 

L’horari del centre és de les 09:00h a 12:30h i 15:00h a 16:30h per a tots els grups 

d’infantil i primària. Al matí s’obriran les portes  5 minuts abans.  

 

Cada grup té assignada una porta d’entrada i sortida. 

 

Les entrades es faran per les següents portes: Porta 1. Entrada principal. Porta 2.      

Porta gran del pati.  Porta 3. Porta petita de proveïdors/cuina. 

 

A cada porta d’entrada al centre hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic per a que 

tots els alumnes es puguin desinfectar les mans abans d’entrar. 

 

Pel que fa a la circulació per les escales de l’escola, es controlarà que quan hi hagi 

alumnes pujant la resta estiguin dins de l’aula per a que no es creuin per les escales. Es 

marcaran els fluxos de circulació amb fletxes al terra. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

GRUP ENTRADA A 

L’ESCOLA 

SORTIDA DE 

L’ESCOLA 

 

P3 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

09:00 h / 15:00h 

Porta 2.Porta gran del 

pati 

12:30h / 16:30h 

 

P4 

Porta 1. Entrada 

Principal 

08:55h / 15:00h 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

12:30h / 16:25h 

 

 

P5 

Porta 1. Entrada 

Principal 

09:00 h / 15:00h 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

12:30h / 16:30h 

 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

GRUP ENTRADA A 

L’ESCOLA 

SORTIDA DE 

L’ESCOLA 

 

1r 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

08:55 h / 15:00h 

Porta 2.Porta gran del 

pati 

12:30h / 16:25h 

 

2n 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

09:00h / 15:00h 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

12:30h / 16:30h 

 

 

3r 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

09:05h / 15:00h 

Porta 2. Porta gran del 

pati 

12:30h / 16:35h 

 

 

4t 

Porta 3. Porta petita 

proveïdors 

09:05 h / 15:00h 

Porta 3. Porta petita 

proveïdors 

12:30h / 16:35h 

 

5è 

Porta 3. Porta petita 

proveïdors 

 09:00h / 15:00h 

Porta 3. Porta petita 

proveïdors 

12:30h / 16:30h 

6è Porta 3. Porta petita 

proveïdors 

 08:55 h / 15:00h 

Porta 3. Porta petita 

proveïdors 

12:30h / 16:25h 

 

L’Ajuntament ha autoritzat el tancament del carrer de Calderón, en el tram comprès entre 

carrer de Vallès i Ronda Ponent,es realitzarà en els següents horaris, els dies lectius de 

dilluns a divendres: 

Matí: 08:50 a 09:10  

Tarda: 16:20 a 16:40 

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

progressives) 



Tenint en compte que la majoria dels alumnes són usuaris del servei de menjador, i per 

tant el volum d’alumnes per a les sortides de migdia i les entrades de la tarda és molt 

reduït, no caldrà espaiar en el temps aquest flux, ja que es podran mantenir les distàncies 

de seguretat amb tota normalitat. A més, sempre hi haurà l’Elisabet (conserge) i un 

membre de l’equip directiu a les portes d’entrada que podran  gestionar les entrades i 

sortides. 

Tots els alumnes entren i surten de l’escola amb mascareta i es renten les mans a 

l’entrada a la seva classe habitual. 

Sortides a la tarda en cas de pluja: 

● Colla de Grans; es mantindran igual, els alumnes sortiran sols de l'escola, per aquest motiu 

recomanem que portin sempre un paraigües petit dins de la motxilla.  

● Colla de Mitjans; les famílies esperareu al carrer i els alumnes sortiran per la porta gran del 

pati. 

● Colla de Petits; les famílies de P3 entrareu per la porta gran del pati i anireu a buscar el vostre 

fill/a a la porta de l'aula. Les famílies de P4 i de P5, us esperareu al porxo de l'entrada i els 

alumnes sortiran per la porta del vestíbul. 

 

10. ORGANITZACIÓ  I GESTIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Cada grup anirà a un espai diferent, tal i com s’ha fet al llarg del curs 2020-2021. 

Com a novetat es permetrà la interacció entre grups diferents, sempre i quan, es faci ús 

de la mascareta (tenint en compte que s’haurà d’esmorzar a l’aula amb el grup estable).  

A principi de curs, s’organitzaran els diferents espais. Tenim clarament diferenciades 6 

zones d’esbarjo: Pati del sorral, pati tranquil, bosquet, pista i 2 terrasses. 

Aquests espais es distribuiran de manera que cada grup estable ocupi una d’aquestes 

zones, i en les que hi hagi un espai més ampli, si cal compartir-lo, els alumnes duran 

mascareta. 

Els mestres seran els responsables de vetllar per a que les mesures de seguretat es 

compleixin rigorosament. 

Distribució i espais (per als grups s’acabarà de concretar al setembre): 

EDUCACIÓ INFANTIL 



COLLA/NIVELL ESMORZAR I ESBARJO ESPAI 

CDP: P3 10:15 a 11:15 Pati del sorral/caseta (2) 

Pati tranquil 

Bosquet 
CDP: P4 10:15 a 11:15 

CDP: P5 10:45 a 11:30 Pati del sorral 

Pati tranquil 

Bosquet 

 

EDUCACIÓ  PRIMÀRIA 

COLLA/NIVELL ESBARJO ESPAI 

CDM: 1r, 2n i 3r 10:30 a 11:00 Pista, terrasses, vestíbul 

CDG: 4t, 5è i 6è 11:15 a 11:45 Pista, terrasses, biblioteca 

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

 

11. ESPAI DE MENJADOR 

El servei de menjador inclou l’àpat i les activitats posteriors fins la represa de l’activitat 

lectiva. El moment del menjar es farà en dos torns i en tres espais: 

○ Aules de P3 

○ Aules de P4 

○ Espai del menjador: P5, colla de mitjans i colla de grans 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les 

superfícies, es recomana ventilar l’espai, el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per 

grups de convivència estable. 

El rentat de mans, al menjador, es farà: 

○ Abans d’entrar a dinar. 



○ Després de dinar. 

Els infants que facin tasques com parar i despara taula o d’altres, les faran exclusivament 

per al seu grup de convivència. Caldrà garantir la separació entre alumnes de grups 

diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels diferent grups. Si 

l’alumnat s’ha d’aixecar a recollir el menjar, cal que es respecti la distància a la filera. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferiblement a l’aire lliure, en cas de 

pluja o mal temps, utilitzaran l’espai referent de l’estona de menjador, i es procurarà que 

es mantinguin les distàncies, i si no és possible, caldrà fer ús de la mascareta. També es 

podran utilitzar espais interiors (aules de petits, aules polivalents i menjador). En aquest 

cas, caldrà garantir una bona ventilació. 

 

Els/Les monitores portaran mascareta. 

CADA GRUP TINDRÀ UN MONITOR DE REFERÈNCIA 

 

12. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

S’habilitarà l’espai del menjador per a aquesta activitat. Durant aquest servei tots els 

infants i la persona responsable hauran de portar mascareta. Caldrà mantenir la distància 

de seguretat d’1,5 metres i ventilar l’espai. 

 

Cada infant només podrà anar acompanyat d’un adult amb mascareta i caldrà que 

prèviament tots dos s’hagin rentat les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 

Un cop finalitzi l’activitat, caldrà acompanyar els i les alumnes al seu punt de referència, i 

tant la persona responsable com els infants a partir de primer hauran de portar les 

mascaretes posades. 

 

HORARI: 07:45h a 09:05h  

 

13. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Es podran dur a terme les activitats previstes amb les adaptacions que calgui i ateses les 

mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.  

 

Durant el setembre, amb la col·laboració de l'AFA, es concretaran les activitats 

proposades. 



 

L’horari de les activitats extraescolars aprovat per Consell Escolar serà de 16:30h a 19h. 

 

Les activitats s’iniciaran el mes d’octubre i finalitzaran el mes de maig. 

 

14. 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 general de l’escola: 

 info@escolanostrallar.cat 

- Correu electrònic de la classe – tutor/a:  

P3 A i P3 B: p3@escolanostrallar.cat (únic per les dues classes) 

P4 A i P4 B: p4@escolanostrallar.cat (únic per les dues classes) 

P5 A i P5 B: p5@escolanostrallar.cat (únic per les dues classes) 

1r A:  1a@escolanostrallar.cat 

1r B:  1b@escolanostrallar.cat 

2n A:  2a@escolanostrallar.cat 

2n B:  2b@escolanostrallar.cat 

2n C:  2c@escolanostrallar.cat 

3r A:  3a@escolanostrallar.cat 

3r B:  3b@escolanostrallar.cat 

4t A:  4a@escolanostrallar.cat 
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4t B:  4b@escolanostrallar.cat 

5è A:  5a@escolanostrallar.cat 

5è B:  5b@escolanostrallar.cat 

6è A:  6a@escolanostrallar.cat 

6è B:  6b@escolanostrallar.cat 

 

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

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

 

Aquest curs, per accedir a articles i fotografies publicades a la web de l’escola, serà 

necessari un codi d’accés. Aquest codi us el facilitarem els propers dies. 

 

- Reunions famílies d’inici de curs telemàtiques durant les primeres setmanes de 

setembre. (Rebreu un correu amb l’enllaç uns dies abans) 

 

CURS DIA HORA 

P3 2 de setembre 18:00 

P4 9 de setembre 18:00 

P5 9 de setembre 18:00 

1r 14 de setembre 18:00 

2n 14 de setembre 18:00 

3r 15 de setembre 18:00 

4t 15 de setembre 18:00 

5è 16 de setembre 18:00 

6è 16 de setembre 18:00 

 

- 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.  
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15. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

Pautes de ventilació, neteja i desinfecció 

 

L’escola, d’acord amb l’evidència científica més recent, continuarà amb un pla de 

ventilació perquè és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 

interiors. Així doncs, serà necessari continuar de manera curosa les orientacions de 

ventilació. Obrir finestres de cada aula com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules poden ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres 

obertes. L’enllaç per veure les orientacions de ventilació és el següent: 

 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut- 

escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 

2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 

2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final 

de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

Les zones exterior són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles 

activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. 

Gestió de residus 

 

Es recomana 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 amb tapa i pedal. El 

material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, 

són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig 

(contenidor gris). 
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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-lo 

en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al 

paràgraf anterior. 

 

Promoció de la salut i suport emocional 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes 

que són imprescindibles en qualsevol context: 

 

○ Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten 

○ Actuar amb responsabilitat per protegir als més vulnerables 

○ Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

Gestió de casos 

 

Cal aplicar el protocol vigent de gestió de casos Covid-19 als centre educatius quan es 

detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre 

educatiu. L’enllaç al protocol és el següent: 

 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut- 

escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf 
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Annex 1 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 

símptomes presenta: 

 

● Febre o febrícula >37,5ºC 

● Tos 

● Dificultat per respirar 

● Mal de coll* 

● Refredat nasal* 

● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap. 

● Mal de panxa amb vòmits i diarrea. 

● Pèrdua d’olfacte o gust 

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’ infant a l’escola i que us 

poseu en contacte amb els/les responsables del centre per comunicar-ho. En l’horari 

d’atenció al vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 

vostre equip de pediatria o capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 

infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi 

ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

● Febre o febrícula 

● Tos seca 

● Dificultat per respirar 

● Falta d’olfacte i/o gust 

● Mal de coll 



● Mal de cap 

● Vòmits i diarrees 

● Fatiga 

● Pèrdua de gana 

● Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

● Refredat nasal 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les 

persones i el context epidemiològic del moment. 

 

 

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 

 

MENJADOR 

Adreça de correu electrònic:    menjador@escolanostrallar.cat 
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