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Benvolgudes famílies, 

Iniciem un curs inèdit, marcat per la pandèmia del Covid-19 i cal que extremem les mesures de seguretat i 

higiene. És el  món escolar de les 3 M (mans netes, mascareta i metre i mig de distància).  

 

A continuació trobareu unes orientacions generals que heu de tenir presents al llarg del curs. 

 

1. PLA D’ACTUACIÓ PER COVID 19 

Trobareu el document sencer a la web de l’escola Splai, però us fem cinc cèntims tot seguit. 

L’objectiu d’aquest Pla és establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui desenvolupar amb les 

màximes garanties, buscant un equilibri entre la salut i l’educació de qualitat. 

Tenint en compte les Instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Sanitat, cal tenir en 

compte que els Requisits d'accés al centre i les Mesures de prevenció personal a l’escola  són: 

Requisits d'accés al centre 

a) Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 

- Febre o febrícula   Congestió nasal 

- Tos    Mal de coll 

- Dificultat respiratòria  Mal de panxa 

- Diarrea    Dolor muscular 

- Calfreds 

b) No ser convivent o no tenir o haver tingut contacte estret amb un cas positiu confirmat del 

Covid19 o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

c) Signatura de la declaració responsable. 

d) Compromís de comunicar al centre la presència de simptomatologia de l’alumne/a o d’algun 

membre de la unitat familiar. 

e) Cal venir de casa amb mascareta obligatòriament. Se la treuran quan la mestra els hi digui. 

Mesures de prevenció personal a l’escola  

a) Mans 

Cal rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

- Abans i després dels àpats 

- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després de les diferents activitats ( anar al pati…). 

 

b) Mascareta 

Cal portar mascareta obligatòriament. Quan la mestra ho consideri oportú, se la podran treure. A més 

a més, cada dia, hauran de portar una mascareta de recanvi dins d’una bosseta o sobre. 

c) Metres 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 

1,5m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per personal, excepte en els 

grups de convivència estable (GEC). 



Organització de l’escola 

L’alumnat es distribuirà per grups estables de convivència (GEC). Aquest grup estarà format per una tutora i 

els seus alumnes. Dins del GEC no serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres ( o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2). 

Els alumnes  dels grups A i B  entraran per la porta del passeig Pi i Molist i es mouran per les escales de la 

banda d’aquest passeig. Els alumnes dels grups C i P3 entraran per la porta del carrer Maladeta i es mouran 

per les escales de la banda d’aquest carrer. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (especialistes,  altres professionals o 

personal del centre) es compliran rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat i  l’ús de la mascareta. 

Es mantindran obertes les finestres, tant sovint com sigui possible, i les portes de les aules romandran obertes 

per facilitar la ventilació. 

Quan els alumnes surtin de l’aula es posaran la mascareta i caminaran per la banda dreta dels passadissos i 

escales. 

Els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del 

centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i mantenint sempre la 

distància de seguretat 

Les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d’incorporar canvis 

que us seran comunicats tan aviat com sigui possible. 

2. HORARI ESCOLAR  

L’ordre d’entrada i sortida a l’escola començarà pels més grans i acabarà amb els més petits. Les entrades i 

sortides del matí i la tarda s’han de fer de forma esglaonada amb intervals de 10 minuts. Sempre és important 

la puntualitat a l’hora d’entrar a l’escola i a l’hora de recollir els vostres fills i filles, però aquest curs encara 

ho serà molt més. 

Cal que arribeu uns dos o tres minuts abans de l’horari escolar, i deixeu que el nen o  la nena es col·loqui amb 

el seu grup en el lloc indicat per la tutora. I a la recollida, els treurem per grups bombolla, per tal d’evitar que 

us poseu davant de la porta impedint que l’entrega sigui àgil i ràpida. 

Els infants arribaran  i sortiran de  l’escola amb mascareta. A l’arribada a l’aula, els proporcionarem gel per 

desinfectar-se. 

Els alumnes de Cicle Superior poden marxar a casa al final del seu horari lectiu sense que els familiars els 

esperin a la sortida. 

 

Cicle inicial de  8:50h a 12:30h i de 14:45h a 16:05h   

Cicle superior de 8:30h a  12:30h i de 15h a 16h 

Cicle mitjà de 8:40h a 12:30h i de 15h a 16'10h 

 

P4 i P5 de 9h a 12.30h i de 14:45h a 16:15h 

P3 de 9:10h a 12:30h i de 14:45 a 16:25h 

 

Les mestres vindran a la porta a recollir els alumnes a l’hora que els toca entrar. 



 

L’alumnat dels grups A i B de tots els nivells entra / surt per la porta del carrer Porta. 

L’alumnat de P3 i del grup C de tots els nivells  entra/ surt  per la porta del carrer Maladeta. 

 

Cada mestre obre i  tanca la porta un cop hagin entrat o sortit els seus alumnes. 

 

Si algú arriba tard, s’haurà d’esperar a que entri tot l’alumnat del centre i també haurà de justificar el seu 

endarreriment per escrit a la Sra. Almudena (conserge), que enregistrarà el retard en una llibreta de control de 

puntualitat. Qui arribi tard, haurà d’entrar per la porta del carrer Maladeta. 

 

Si us cal comunicar alguna cosa a la tutora del vostre/a fill/a, escriviu-li un correu electrònic. 

 

3. ENTRADES I SORTIDES 

 

  

    
 



 

4. ESBARJO 

Els patis es dividiran per sectors de manera que cada grup estable pugui estar junt. Es vigilarà a l’inici i a la 

finalització de l’esbarjo que grups estables diferents puguin coincidir en el seu recorregut. 

P3 i P4 es repartiran el pati del sorral 

P5 anirà al pati de l’hort 

C. Inicial  es repartiran el pati de la pista 

C. Mitjà es repartiran el pati de la pista 

C. Superior es repartiran el terrat 

5.  ESMORZARS 

Creiem que per un bon rendiment escolar és important que els/les alumnes esmorzin quelcom a  casa. Es 

recomana que portin fruita del temps o entrepans petits, per l’hora del pati. No es poden  portar  sucs,  

làctics, ni llaminadures. 

 

Us recomanem que portin una ampolla d’aigua amb el nom de l’alumne/a. 

 

També creiem oportú recomanar-vos que portin embolcalls sostenibles. 

 

 

6. MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL 

Hem preparat estoigs individuals amb els materials necessaris pel treball escolar del nostre alumnat, ja que no 

es pot fer servir materials comunitaris. 

 

7. LAVABO 

S’han de rentar les mans abans i després d’anar al WC 

No es pot beure de les aixetes directament. Si necessiten beure, els d’E. Infantil han de portar un got de plàstic 

i Primària una ampolla, 

 

8.  EDUCACIÓ FÍSICA 

El dia d’educació física, els/les alumnes han de venir amb xandall i calçat esportiu. En cas de no poder fer 

educació física ocasionalment, s'ha de portar un justificant. Si l’impediment és d’una certa durada s’haurà de 

portar justificant mèdic. 

 

És obligatori que tots els/les alumnes d’Educació Primària portin una bossa amb tovallola petita i samarreta 

per canviar-se.  L’alumne  que no porti l'equip o la bossa de recanvi, no podrà realitzar tota l'activitat.  Es 

recomana portar el xandall i la samarreta d’Educació Física, marcades amb el nom de l'alumne/a, per evitar 

problemes en cas de pèrdua. 

 

Podreu comprar el xandall i la samarreta de l’escola amb el descompte de soci de l’AFA a la botiga TACUM, 

del passeig de Pi i Molist, 19.  



 

9. BATA 

Solament s’utilitzarà la bata tant a E. Infantil com a Primària el dia que toqui l’àrea d’artística (marcada amb 

el nom). Els/les alumnes d’E. Infantil que facin ús del servei de menjador hauran de portar una bata. 

Cada cap de setmana es portaran la bata a casa per rentar-la. 

 

10. ACOLLIDA MATINAL 

Catschool és l’empresa que gestiona el servei d’acollida matinal.  

El servei d’acollida matinal s’inicia el 14 de setembre. Us recordem que l’acollida matinal  és un servei de 

l’escola a les famílies, per tant, per poder gaudir d’aquest servei, cal fer-ne un bon ús. 

Abans d’entrar al centre,  tothom  s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. 

Quan finalitzi el període d’acollida, s’hauran de rentar les mans novament abans d’anar a la seva aula de 

referència. 

Tant la  responsable de l’acollida, la Sra. Adèlia,  com els infants han de portar mascareta. 

 

11. MENJADOR ESCOLAR 

Catschool és l’empresa que gestiona el menjador de l’escola. El correu de Catschool  és    monitors@cat-

school.cat  

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats d’abans i després del dinar. Per qüestions 

d’organització, tenint en compte el nombre elevat d’alumnes que es queden al menjador, i per tal d’evitar que 

hi coincideixin diversos grups estables, i minimitzar els contactes, es decidirà la millor distribució en funció 

de l’evolució de la pandèmia i del nombre d'alumnes.  

Les activitats anteriors i posteriors als àpats es realitzaran a l’aire lliure i a l’aula, amb ocupació diferenciada 

d’espais per a cada grup estable. 

El rentat de mans serà obligatori abans i després de l’àpat. 

L’aigua pot estar en una gerra, però serà una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic 

encarregat durant tot l’àpat. 

Els infants no es podran aixecar de la taula fins que tot el grup de convivència hagi acabat de dinar i el/a 

monitor/a els autoritzi. 

Quan  les condicions ho permetin, l’alumnat haurà de portar un estoig que inclogui un raspall de dents i una 

pasta dentífrica. L’estoig ha d’anar  marcat amb el nom i el curs  ben gran. Després de cada àpat es raspallaran 

les dents. L’últim divendres del mes se l’emportaran a casa per netejar l’estoig i canviar el raspall i la pasta, si 

ja no en queda.  

El període de sol·licituds d’ajuts de menjador de setembre per aquells que no la van sol·licitar al juliol 

és del 7 al 20 de setembre. S’ha de fer de forma telemàtica i portar el document signat a l’escola. 

Els pares i mares no podran  entrar  a comprar els tiquets de menjador. S’haurà de fer pels mitjans que indiqui  

l’empresa de menjador. 

 

12. EXTRAESCOLALRS 

CET 10 és l’empresa que gestiona les activitats extraescolars de l’escola. CET 10 es posarà en contacte per 

explicar les condicions del servei. 



Us recordem que les activitats extraescolars és un servei de l’escola a les famílies, per tant, per poder gaudir 

d’aquest servei, cal fer-ne un bon ús. 

13. AFA 

El correu de l’AFA és ampasplai@gmail.com 

Poseu-vos en contacte amb l’AFA per conèixer qui és el/la delegat/da de grup classe. 

14. MALALTIES 

Si un/a alumne es posa malalt o té febre dins l’horari escolar es trucarà a la família  per tal que el vinguin a 

buscar. Si el cas és urgent, l’escola trucarà a emergències i li comunicarà a la família. Ens han informat que 

tindrem un/a infermer/a en un CAP proper a qui haurem de trucar e informar si un/a nen/a o adult (mestre/a, 

monitor/a i altres) té febre i/o símptomes de covid. 

 

Per això, necessitem que en cas de malaltia o altres imprevistos, es comuniqui el mateix dia a la tutora per 

correu electrònic. 

 

En cas de malalties  o situacions contagioses (varicel.la, conjuntivitis, polls, febre...) els/les alumnes han 

de romandre a casa fins que retornin a la normalitat. Us demanem que mantingueu una actitud estricta 

amb les possibles malalties dels vostres fills/filles per la seva curació i per respecte als companys/es. 

 

L'escola no administrarà cap medicament als/les alumnes, sense l'autorització escrita signada per la família 

i prescripció mèdica.  Procureu que l’administració de medicaments no coincideixi amb l’horari escolar.  

 

 

15. COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA COVID-19 

 

En cas de trobar-nos una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la Covid-19 al 

centre educatiu se seguirà el següent protocol. 

a) Es portarà a la persona a un espai separat d’ús individual 

b) Tant la persona que mostri la simptomatologia com la persona que se’n faci càrrec es posaran una 

mascareta. 

c) Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l ‘alumne/a el més aviat possible, en cas 

contrari es trucarà al 061 

d) En cas de presentar símptomes de gravetat, es trucarà també al 061. 

e) L’escola contactarà amb el Servei Territorial d’Educació i amb el Servei de Salut Pública  per 

informar de la situació. 

f) La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries.  

g) Si es decideix realitzar una PCR per SARS-Cov-2, l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran 

d’estar en aïllament domiciliari fins a conèìxer el resultat. En cas que es confirmi el positiu, Salut 

Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament parcial o total de l’activitat presencial al 

centre serà el resultat de la valoració sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

  

16. COMUNICACIÓ 

 

Es prega comuniqueu a l'escola de forma immediata els canvis d’adreça, número de telèfon  i correu 

electrònic que es produeixin al llarg del curs. 

 

A l’Escola Splai utilitzem diferents canals de comunicació amb les famílies 

a) Correu electrònic de l’Escola Splai: a8037841@xtec.cat 

b) Bynapp: bynapp@bynapp.com 

 

mailto:ampasplai@gmail.com
mailto:a8037841@xtec.cat
mailto:bynapp@bynapp.com


 

Bynapp és una aplicació que us haureu d'instal·lar al mòbil o la tauleta i que, un cop configurada, us avisarà 

cada cop que us enviem alguna informació. Es tracta d'un sistema de comunicació unidireccional escola-

família. 

 

En iniciar Bynapp ens demanarà validar-nos amb la nostra adreça de correu i la contrasenya. Aquesta 

contrasenya ens haurà arribat per e-mail. 

Després d'introduir e-mail i contrasenya farem clic a Entrar per  accedir.     

A Bynapp pots tenir múltiples perfils, és a dir, pots estar assignat a més d’un grup d’usuaris. Així, estaràs 

assignat a cada classe dels teus fills. Per cada perfil apareixerà una opció d'accés. 

Si has oblidat la contrasenya, o bé no l’has rebut, podràs recuperar-la fent clic en “Has oblidat la teva 

contrasenya?” i       bynapp t’enviarà un mail a l’adreça de correu que vas facilitar a l’escola i, seguint les 

instruccions, podràs accedir de nou. 

c) Newsletter: aproximadament cada mes rebreu un Newsletter amb informacions del que l’alumnat de 

l’escola Splai està fent 

d) Google classroom: Tots els alumnes tenen un compte al qual periòdicament els arribaran propostes, 

activitats, reptes… 

e) Web de l’Escola Splai  www.escolasplai.cat 

f) Blocs 

g) Instagram 

h) Facebook 

i) Twitter 

 

17. VACANCES 

Els períodes de vacances són: 

NADAL     del del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós  inclosos. 

SETMANA SANTA   del 27 de març al 5 d’abril, ambdós  inclosos. 

ESTIU    del 23 de juny al 12 de setembre, ambdós inclosos. 

 

18. DIES FESTIUS 

- 24 de setembre  La Mercè 

-12 d’octubre  El Pilar 

- 7 de desembre   Dia de lliure disposició 

- 8 de desembre  La Immaculada Concepció 

-15 de febrer  Dia de lliure disposició 

- 21 de maig                                  Dia de lliure disposició 

- 24 de maig  2ª Pasqua  

 

L’horari del 21 de desembre és fins les  12:30h . 

Del 7 al 22 de juny, tenim jornada continuada fins les 12:30h 

 

 

19. LLIBRES I QUADERNS 

 

Podreu comprar-los amb el descompte de soci de l’AFA a la botiga SUPERHEROES COMICS del carrer 

Argullós núm. 129 

 

20. ABSÈNCIES 

Si un/a alumne/a ha de marxar abans de l'hora de sortida, se l’ha de venir a recollir a l’escola i si és possible 

aviseu amb antelació per correu a la tutora. 

 

En cas d’absències repetides s'avisarà a les famílies i, posteriorment, es notificarà a la Inspecció i a Serveis 

Socials. 

 



21. ALTRES INFORMACIONS 

 

 

Recordem que els i les alumnes han de tenir cura del seu aspecte personal, així com de tot el material que 

porten a l'escola (calçat, bata, xandall, llibres, carteres, motxilles,..). 

 

Els/les alumnes i les seves famílies són responsables de portar a classe el material necessari pel normal 

desenvolupament de les activitats d’aprenentatge (llibres, flauta, xandall...).  

 

Igualment, les famílies han de vetllar perquè el seu fill/filla compleixi amb el deure de l’estudi i faci les 

tasques encomanades pel professorat. També, és convenient que consultin i revisin  l’agenda i /o la bosseta  

dels seus fills/filles. 

 

 

Els/les  alumnes no poden utilitzar telèfons mòbils ni jocs ni aparells electrònics a l’escola ni en les sortides 

escolars. En cap cas l’escola es farà responsable de pèrdues ni desperfectes.  

 

 

A l’escola no es podran repartir llaminadures, dolços ni invitacions per aniversaris i celebracions. En tot 

cas, les podeu repartir fora del recinte del centre. Recordeu que cada vegada hi ha més persones 

intolerants i al·lèrgiques. 

 

Us recordem que, per tal de no interrompre el normal desenvolupament del centre, als familiars no els és 

permès entrar a l'escola en horari escolar. Si tenen alguna cosa molt urgent a dir, ho poden fer a través del 

correu electrònic. 

 

A l’escola no es pot entrar  amb cotxet, patins, patinet i/o bicicleta. Tampoc es poden entrar  animals. 

 

22.  QUOTES DEL CURS 2020-2021 

 

Tal com sabeu els pagaments estan domiciliats i la quota inclou conjuntament Material i Sortides. Per 

facilitar-vos el pagament, es fracciona  en dos mesos, a principis d’’octubre i de febrer. 

 Segons l’evolució de la pandèmia es valorarà si es poden fer sortides. Si cal,  farem com el curs 

anterior i retornarem els diners coresponents. 

Si hi ha alguna família que no ha domiciliat els pagaments, haurà de fer els ingressos  al compte de 

l’Escola Splai, que és ES75 2100 1007 1002 0000 2545 

 

Educació Infantil Educació Primària 

Material i Sortides  220 € 

1r pagament (5 d’octubre) 110 € 

2n  pagament (5 de febrer) 110 € 

Material  i Sortides     180 € 

1r pagament (5 d’octubre)  90 € 

2n pagament (5 de febrer ) 90 € 

  

 

En cas de retorn dels rebuts haureu de pagar la comissió del banc. 

 

 



 

23. CAMBRIDGE 

En funció de l’evolució de la pandèmia l’alumnat de Cicle Superior podrà realitzar les Classes  de 

Cambridge , en tot cas a partir del mes d’octubre. Es realitzaran dos pagaments els mesos de novembre i 

gener.  Cal que els pagaments es facin dins dels terminis establerts. 

 

24. SORTIDES 

 

Durant el primer trimestre del curs 2020-2021 no es faran sortides si no es veu clar que les 

circumstàncies sanitàries ho permeten. 

 

Quan puguem tornar a fer-ne, demanarem a l’AFA si algun familiar ens pot acompanyar en les 

sortides. Per això cal, que sigueu socis i sòcies, és a dir, que  hagueu pagat una única quota anual de 

20€, per tal que us facin una assegurança obligatòria com a acompanyants de menors. 

 

 

25. REUNIONS DE GRUP CLASSE AMB LES FAMÍLIES  

Després d’haver fet les reunions organitzatives durant aquesta setmana, el tutor o les tutores us convocaran a 

una videotrucada més endavant.. 

 

 

           26. TUTORIES 

Us comuniquem que l'horari de reunions de pares i mares amb les mestres serà els dilluns a les 12’30h. Es 

faran per videotrucada. 

Podeu comunicar-vos amb les tutores a través del correu electrònic, que elles mateixes us facilitaran. 

 

 

 

27.  VISITES EQUIP DIRECTIU 

Amb cita prèvia, a través del correu a8037841@xtec.cat 

DIRECTORA: dimecres  de 9 a 10 hores  

 dimarts  de 15:30 a 16:15 hores 

CAP D'ESTUDIS:   dilluns  de 9 a 10 hores 

  divendres  de 15:30 a 16:15 hores 

SECRETARIA: dimarts  de 11:30 a 12:30 hores 

  dijous de 15:30 a 16:15 hores 

 

 

 

 

 

 

 



     28. QUADRE PEDAGÒGIC I ALTRES  

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

P-3  

TEI  

E.I Grup A 

E.I Grup B 

E.I Grup C 

Suport  

Jessica Consuegra 

Carol Herrador 

Marta Llamas 

Júlia Raurich 

Esther Martínez 

Cristina Sanchis 

C.Inicial Grup A 

 C.Inicial Grup B 

 C.Inicial Grup C 

 C.Mitjà Grup A 

 C.Mitjà Grup B 

 C.Mitjà Grup C 

 C.Superior Grup A 

C.Superior Grup B 

C.Superior Grup C 

Sònia González + Marta Molgosa  

Marta Gallego 

Olga Besora 

Yolanda Rivera + Beatriz Fernández 

Àngels Segarra 

Gemma Niño 

Juan Antonio Carrión 

Júlia Agraz 

Maria Castro 

ESPECIALISTES COORDINADORES 

Ll. Anglesa  

Ed. Especial 

Ed. Física 

Ed. Musical 

 

Oscar del Estal 

Marta Montesinos 

Yolanda Rivera  

Àngels Segarra  

 

Ed. Infantil 

Cicle inicial  

Cicle Mitjà  

Cicle Superior 

Esther Martínez 

Marta Montesinos 

Yolanda Rivera 

Clara Pérez  

 

EQUIP DIRECTIU CONSERGERIA I ADMINISTRACIÓ 

Direcció 

Cap d'Estudis 

Secretària 

Marta Plaza 

Clara Pérez 

Yolanda Rivera 

Conserge 

Administrativa 

Almudena Martín  

Montserrat Cabane 

 

 

 

29. ACTIVITATS I CELEBRACIONS A L’ESCOLA 

- 30 d’octubre  Festa de la tardor (Ed. Infantil i C. Inicial) 

- 2 de desembre  Diada de les matemàtiques (Ed. Infantil) 

- 11 de desembre  Poemes i nadales. (Ed. Infantil).  

- 18 de desembre  Festa de Nadal (Ed. Infantil i Ed. Primària) 

- 18 de juny  Comiat de 6è (Ed. Primària).  

 

La resta d’activitats programades normalment altres cursos dependran de l’evolució de la pandèmia i 

de les Instruccions que ens doni els Departaments de Salut i d’Educació 

                   L’equip de mestres 

Barcelona, setembre de 2020 


