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Pla d’organització per al curs 2021-2022
 

1.   Introducció
 

Aquest  document  és  la  concreció  d’una  sèrie  de  mesures  organitzatives  per  garantir

l’obertura de l’Escola Colònia Güell el curs 21-22. Està basat en la documentació que el

Departament d’Educació ha anat  publicant  el  curs passat  al  respecte i,  especialment,  el

document més actual del «Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en

el marc de la pandèmia per COVID-19 (agost 2021)».

 

2. Criteris generals

 Requisits d’accés al centre

Podran accedir al centre educatiu les persones:

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

de 37,5 ºC,  tos,  dificultat  per respirar,  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

en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia

compatible en els 10 dies anteriors.

*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.
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En  cas  que  l’alumne  presenti  una  malaltia  crònica  d’elevada  complexitat  que  pugui

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà

de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–,

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de

la COVID-19:

 malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que

 requereixen tractaments immunosupressors);

 malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);
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 malalties  cardíaques  greus  (amb  repercussió  hemodinàmica  i/o  que  necessiten

tractament mèdic);

 altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en

adolescents...).

Control de símptomes

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del

curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

▪ han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el

risc que això comporta i  que,  per tant,  s’atendran 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.

El professorat prendrà la temperatura a l’aula quan existeixi sospita d’un estat febril, com en

qualsevol situació de malestar dels infants, ei s comunicarà a la família sempre que  l’infant

presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 i també amb altra simptomatologia que

no permeti a la nena o el nen seguir amb normalitat a l’escola.

A. Organització dels grups de convivència estables (GCE)

A partir  del  nombre d'alumnes,  del  nombre de docents i  personal  de suport  educatiu,  el

centre ha d'organitzar els grups d’alumnes amb un espai referent.

Es considera grup de convivència estable (GCE), el grup classe de referència de l'alumnat.

Per  tant,  el  nombre màxim d'alumnes d'un grup estable  de convivència  és el  d'alumnat

matriculat per a aquell grup classe.
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Atesa la dotació complementària d’una docent, juntament amb la plantilla estructural de 28,5

mestres i una Tècnica d’Educació Infantil, s’ha pres la decisió de desdoblar (de dos grups

oficials, fer-ne 3). els grups de 2n, 3r i 4t. Els grups de 6è també són 3, però és l’organització

oficial en comptar amb 75 alumnes.

Sota la premisa de reduir el nombre de docents que intervenen a cada grup, s’ha determinat

una  organtizació  diferenciada  de  l’especialitat  de  música.  Sota  la  coordinació  i

assessorament  de  les  mestres  especialistes  (1h/setmana),  la  fan  diferents  docents  del

centre.

En el cas d’anglès i educació física, serà impartida pel diferent professorat especialista del

centre. 

La formació dels grups estables que es mantindran durant el curs 21-22 és la següent:

GRUP ALUMNES PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS
que intervenen

(amb mesures de seguretat)

ESPAI

estable
d’aquest grup

P3A 24 Carmen Cañas Joana  Molina,  Meritxell  Ciruela,
Laura Fabián-Carol Esparcia,

 P3A

P3B 24 Esther Fouce Joana  Molina,  Meritxell  Ciruela,
Laura Fabián-Carol Esparcia,

 P3B

P4A 22 María Cantos Laura Fabián-Carol Esparcia,
Meritxell Ciruela

 P4 A

P4B 21 Ana Pardo Laura Fabián-Carol Esparcia,
Meritxell Ciruela

 P4 B

P5A 22 Mª José Jurado Laura Fabián-Carol Esparcia,
Meritxell Ciruela

 P5 A

P5B 24 Mireia Villagordo Laura Fabián-Carol Esparcia,
Meritxell Ciruela

P5 B

1A 21 Marta Rodrigo Macià Llinares, Laura Hernández,
Dolors Cuxart

1A
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GRUP ALUMNES PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS
que intervenen

(amb mesures de seguretat)

ESPAI

estable
d’aquest grup

1B 22 Dolors Cuxart Macià Llinares, Laura Hernández, 1B

2A 17 Gisella Roldán Macià Llinares, Sara Belmonte,
Meritxell Ciruela

2A

2B 17 Marta Huertas Gisella Roldán, Macià Llinares,
Sara Belmonte, Meritxell Ciruela,

2B

2C 17 Victoria Valera Gisella Roldán, Macià Llinares,
Sara Belmonte, Meritxell Ciruela,

2C

3A 17 Assumpta Calvís Dolors Corominas, Francesc
Márquez,  Yolanda Mir,  Macià

Llinares, 

3A

3B 18 Judit Ramírez Francesc Márquez, Laura
Hernández, Yolanda Mir,   Macià

Llinares,

3B

3C 17 Dolors Corominas Francesc Márquez, Yolanda Mir,
Macià Llinares,

3C

4A 17 Maria Rosa Nogales Francesc Márquez, Yolanda Mir,
Meritxell Roig

4A

4B 17 Meritxell Roig Francesc Márquez, Maria Rosa
Nogales, Yolanda Mir,

4B

4C 17 Laia Barriga Francesc Márquez, Maria Rosa
Nogales, Meritxell Roig, Yolanda

Mir,

4C

5A 25 Sandra Milla Martí Cerezo, Antònia Mostazo 5A

5B 25 Clara Álvarez Martí  Cerezo,  Antònia  Mostazo,
Sandra Milla

5B
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GRUP ALUMNES PROFESSORAT
ESTABLE

ALTRES DOCENTS
que intervenen

(amb mesures de seguretat)

ESPAI

estable
d’aquest grup

6A 25 Núria Rivallo Francesc Márquez,  Antònia
Mostazo, Sara Carrión,

6A

6B 25 Sara Carrión Francesc Márquez,  Núria Rivallo,
Antònia Mostazo

6B

6C 25 Berta Vidal Francesc Márquez,  Núria Rivallo,
Antònia Mostazo, Sara Carrión,

Sara Belmonte

6C

 Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament,  etc.),  es mantenen les
mateixes mesures. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, habitualment farem els suports dintre

de l’aula (2 professionals estables del grups, utilitzant la distància o mascareta per poder fer

l’atenció educativa dins l’aula).  Si la situació ho requereix,  es farà treball amb infants de

diferents grups, mantenint totes les mesures del centre.

 

B. Criteris  organitzatius  dels  recursos  per  a  l’atenció  de  l’alumnat

amb necessitat específica de suport educatiu

Valorant  el  funcionament del  treball  amb l’alumnat  amb NESE durant el  curs passat,  en

aquest  apartat  s’exposen  breument  els  criteris  que  s’han  seguit  per  poder  organitzar

l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats:

 Per  atendre  la  diversitat  dins  de  l’aula,  l’especialista  entrarà  sempre  que  sigui

possible. En cas de necessitat de sortir de l’aula, podrà ser amb infants de diferents

grups  sempre  que  es  mantinguin  les  premises  de  distància,  rentat  de  mans  i

mascareta. Cal incidir en la coordinació tutoria-MEE/reforç.
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 En l’ús d’altres espais es farà una desinfecció d’aquests abans de sortir.

 Itineraris  personalitzats:  s’adaptaran/crearan  espais  segurs  dedicats  a  donar

resposta a les necessitats individuals.

 Es manté l’opció de crear/continuar amb un itinerari pedagògic específic pels infants

que  ho requereixin  (proposat  per  les  tutores corresponents)  seguint  les  mesures

recollides en els altres apartats. 

 Hi ha creat  un document de propostes amb treball  de reforç per,  en cas de nou

confinament, hi hagi un seguit de recursos de suport i orientació.

 Es tindrà molt en compte la comunicació amb les famílies per tal d’acompanyar-los

en les seves circumstàncies específiques (amb el seguiment per videotrucada que

sigui necessari).

 Mantenim l’ús de la plataforma virtual triada per tal de familiaritzar a tot l’alumnat amb

el treball telemàtic.  

 Mantenir la coordinació amb serveis socials per fer arribar el material sempre que

s’escaigui.

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia

elaborat amb el Departament de Salut.

 

C. Organització de les entrades i sortides

 

El nostre centre està ubicat en una zona sense trànsit, que ens facilita la distribució de les

famílies i  l’alumnat a l’exterior del recinte i,  per tant,  evitar les aglomeracions. Tenim 4

accessos d’entrada i de sortida, a la que afegirem també la biblioteca. 

Dividim els grups de forma que tinguin accessos diferents en funció del curs. Hi haurà unes

marques que delimitaran els llocs on poden esperar-se infants i famílies per entrar i per a la

recollida, en favor de generar separacions entre les persones que s’esperen.

Sempre que sigui  possible,  un sol  progenitor  portarà i  recollirà  l’alumnat,  que podrà ser

diferent cada vegada. Dintre del recinte escolar, cal portar sempre mascareta i mantenir la

distància de seguretat excepte quan s’estigui amb convivents del nucli familiar.
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. 

GRUP PORTA D’ACCÉS
HORA D’ENTRADA I DE

SORTIDA

P3A-P4B-P5B Porta del bosquet
8:55- 12:30
15:00-16:25

P3B-P4A-P5A Porta del bosquet
9:05 - 12:30
15:00- 16:35

1A-1B
Porta principal

9:00- 12:30
15:00-16:30

2A-2B-2C
Porta principal

8:55 - 12:30
15:00- 16:25

3A
Biblioteca

8:55 - 12:30
15:00- 16:25

3B
Biblioteca

9:00 -12:30
15:00 - 16:30

3C
Biblioteca

9:05- 12:30
15:00-16:35

4A
Porta de la pista

9:00 - 12:30
15:00 - 16:30

4B
Porta de la pista

9:00 - 12:30
15:00 - 16:30

4C
Porta de la pista

9:00 - 12:30
15:00 - 16:30

5A
Porta de la pista

8:55 - 12:30
15:00- 16:25
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GRUP PORTA D’ACCÉS
HORA D’ENTRADA I DE

SORTIDA

5B
Porta de la pista

8:55 - 12:30
15:00- 16:25

6A
Porta de la pista

9:05- 12:30
15:00-16:35

6B
Porta de la pista

9:05- 12:30
15:00-16:35

6C
Porta de la pista

9:05- 12:30
15:00-16:35

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre,

així  com en els passadissos i  llocs de concurrència,   l’alumnat   i  el  personal del centre

educatiu  han  de  portar  la  mascareta  fins  arribar  a  l’aula  del  grup  estable,  a  banda  de

procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.

Les  famílies  d’educació  infantil  podran acompanyar  els  infants  fins  a  la  porta  de l’aula,

sempre evitant les aglomeracions i fent ús de la mascareta. Demanem que, sempre que

sigui possible, només ho faci una persona adulta (pot ser diferent cada entrada-sortida).

A més, les famílies de P3, en el procés d'adaptació, podran acompanyar els infants a dins

de l’aula, tenint en compte les mesures de seguretat i higiene següents:

-Higiene de mans en entrar

-Mascareta

-Sempre que sigui possible, només es relacionarà amb el seu infant

 

D. Organització de l’espai d’esbarjo
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Cada grup esmorzarà dividit en dos (aula i pati) o, si és possible, tothom al pati. Caldrà que

tothom acabi d’esmorzar a les 11:00 per sortir conjuntament.

Abans i després d’esmorzar s’han de rentar mans i desinfectar les taules.

A la tornada del pati, els infants es rentaran les mans.

Sempre  que  hi  hagi  un  sol  GCE  al  pati,  els  infants  estaran  sense  mascareta.  Si

comparteixen espai,  caldrà  que totes les  nenes i  tots  els  nens,  des  de P3 a 6è,  portin

l’esmentada mascareta. 

A l’Escola prioritzem la relació interpersonal entre tot l’alumnat del centre i és per això que

hem apostat perquè els infants puguin jugar amb qualsevol altre al pati, sigui de la classe

que sigui.

 

E. Relació amb la comunitat educativa 

Reunions amb Ajuntament, Consell Escolar, AFA.

La prioritat és el format telemàtic, per evitar contactes i desplaçaments. En cas que sigui

necessari fer-la presencialment i quan la temperatura ho permeti, es realitzaran les taules

exteriors del pati o sales ben ventilades. En cas que no sigui possible tenir les finestres

obertes, caldrà assegurar que es ventila abans i després de la trobada.

Reunions d’inici de curs amb famílies

Prèviament s’enviarà a les famílies una presentació amb tota la informació del curs. A la

mateixa  vegada,  els  oferirem  un  correu  per  fer-nos  arribar  els  dubtes  i  preguntes  que

aclarirem a les reunions telemàtiques.

Reunions individuals de seguiment:
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Es faran, preferentment, de manera telemàtica, en funció del moment i de la disponibilitat de

les parts.

Procediments de comunicació amb les famílies.

Es mantindrà l’ús del correu electrònic i el canal de Telegram com a mitjà d’informació a les

famílies. 

F. Servei de menjador

 

A l’espai de menjador els infants del mateix GCE es mantindran junts i, quan comparteixin el

mateix espai, garantint que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables.

Inicialment,  s’han  tret  taules  dels  menjadors  per  organitzar  4  grups  de  comensals  al

menjador petit  i 6 grups de comensals al menjador gran.

 

(Consulteu el Pla específic del servei de menjador, coordinat entre l’escola i l’empresa Teno

que duu a terme el servei)

  

 

G. Pla de neteja

 Neteja dels espais aula i material

Dins el treball de conscienciació i de prevenció del COVID, la neteja de l’aula es farà amb la

col·laboració del grup classe, establint una organització adient a cada nivell. 

Neteja dels lavabos 

Caldrà netejar-los 2 vegades al dia, especialment després de l’ús massiu. A migdia vindrà

una persona de l’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament.

Neteja del material en espais compartits
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En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a

terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-

19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable

col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i  estris  utilitzats abans de deixar

l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

Ventilació

La  ventilació  és  una  de  les  principals  mesures  de  prevenció  de  contagis  en  un  espais

interiors. 

Les aules mantindran les portes i finestres obertes al llarg de tot el curs. En cas de moments

en què la temperatura sigui molt baixa, es tancaran les finestres i s’anirà ventilant 3 vegades

a la hora durant 10 minuts cada ocasió.

   

H. Extraescolars i acollida

 

Les activitats  extraescolars i  l’espai  d’acollida,  quan suposin  una barreja d’alumnes dels

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat (educació infantil) i

utilitzant la mascareta (educació primària). En els desplaçaments per l’interior del centre, tots

els infants portaran mascareta.

Atès que una de les portes d’entrada és la biblioteca, no es podrà fer servir aquest espai per

a l’acollida. Es farà a l’espai de menjador i a l’aire lliure.  

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del

grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats.

En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta.
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I. Sortides i activitats complementàries

 

Després de l’experiència del curs passat, l’equip docent aposta per mantenir la realització de

sortides  i  activitats  complementàries  d’un  dia,  mantenint les  mesures  de  seguretat

establertes a la nostra escola. 

Abans  de  programar  cada  sortida,  el  professorat  consultarà  les  mesures  de  l’entitat

organitzadora per verificar que estan en consonància amb les nostres.

A  banda,  durant  els  desplaçaments  fins  al  lloc  de  l’activitat,  caldrà  ser  igualment  molt

exhaustius i seguir les normes.bàsiques: mascareta i distància. El professorat portarà gel

hidroalcohòlic per higienitzar les mans abans d’esmorzar o abans i després d’anar al lavabo.

 En el cas de les colònies escolars, que implica dormir fora, es manté la reserva realitzada

amb les cases de colònies per tar de dur-les a terme al tercer trimestre. L’equip docent

considera que existeixen més garanties que el curs passat per realitzar-tes amb seguretat,

però s’estarà atent a l’evolució de la situació sanitària del moment per si hi haguessin canvis.

 

J. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i

govern

 

Les reunions de les comissions, equips de cicle, equip de coordinació pedagògica i equip

directiu es realitzaran de forma presencial a l’exterior o en espais ben ventilats. 

El  professorat  haurà  de  portar  la  mascareta  en  tot  moment,  excepte  en  el  moment  de

l’esmorzar i el dinar. En aquests moments, vigilarà de mantenir la distància mínima d’1,5

metres de distància amb l’alumnat o altres docents.
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  Les reunions del Consell  Escolar es realitzaran de manera telemàtica durant el  primer

trimestre del curs. Segons l’evolució de les mesures de seguretat, es podran realitzar de

manera presencial.

En el cas de les reunions de coordinació amb altres professionals externs, es prioritzarà el

format telemàtic.

 

 

 

3. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas

de covid-19

 

Davant la simptomatologia COVID-19 d’un infant, caldrà seguir el protocol següent

a) Docent detecta la situació

b) Avisa l’equip de direcció (director, cap d’estudis o secretària)

c) Es posa una mascareta a l’infant i s’acompanya a l’espai d’aïllament

d) Des de secretaria, s’avisa a la família

e) S’informa a  la  família  de la  necessitat  de  posar-se en contacte  amb el CAP de

referència

f) Des de direcció, es comunica la situació al Gestor COVID
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Si la simptomatologia apareix FORA de l’escola, la família haurà d’informar l’escola de la

situació (si han fet proves i quina ha estat la recomanació de pediatria).  Un cop realitzades

les proves, caldrà comunicar a l’escola el resultat de la mateixa.
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4.   Concrecions per a l’educació infantil
 

 Pla de treball del centre educatiu en confinament

 

NIVELL MÈTODE DE
TREBALL I

RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT

DEL
CONTACTE

AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT

DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL

AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE

AMB LA
FAMÍLIA

P3/ P4 /
P5

 Blog i paddlet  Una  VC
setmanal

Casos  puntuals,
d'infants  que  no
segueixin les VC i
les activitats.

 Reunió inicial al principi del
confinament i a partir d’aquí a
demanda, segons la família i

necessitats o segons
consideri la tutora, per poder
fer un seguiment emocional.
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NIVELL MÈTODE DE
TREBALL I

RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODICITAT

DEL
CONTACTE

AMB EL GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT

DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL

AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE

AMB LA
FAMÍLIA

Assegurar un contacte
continuat família-escola.

5.   Concrecions per a l’educació primària  

a.  Pla de treball del centre educatiu en confinament

 

Des de les tutories, treballarem les eines de treball telemàtic a les aules, de manera que si

s’ha de confinar  el  grup,  els  infants ja  coneguin  la  dinàmica de treball  de la  plataforma

corresponent.
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CURS MÈTODE DE
TREBALL I

RECURSOS
DIDÀCTICS
PREVISTOS

MITJÀ I
PERIODI-

CITAT
DEL

CONTACTE
AMB EL
GRUP

MITJÀ I
PERIODICITAT

DEL
CONTACTE
INDIVIDUAL

AMB
L’ALUMNE/A

MITJÀ I
PERIODICITAT
DE CONTACTE

AMB LA
FAMÍLIA

 1r i 2n  Blog  1 o 2 VC
setmanals

 Segons  la  necessitat
amb  la  tutora  per  fer
seguiment.  Prioritzar  els
alumnes  NESE  i  que
puguin  fer  VC  en  petit
grup amb la mestra d’EE.

  Reunió inicial al principi del
confinament i a partir d’aquí
a  demanda,  segons  la
família  i  necessitats  o
segons  consideri  el  tutor/a,
per  poder  fer  un seguiment
emocional i acadèmic.

Assegurar  un  contacte
continuat família-escola.

 3r a 6è  Classroom  1 o 2 VC
setmanals

 Segons  la  necessitat
amb  la  tutora per  fer
seguiment.  Prioritzar  els
alumnes  NESE  i  que
puguin  fer  VC  en  petit
grup amb la mestra d’EE.

  Reunió inicial al principi del
confinament i a partir d’aquí
a  demanda,  segons  la
família  i  necessitats  o
segons  consideri  el  tutor/a,
per  poder  fer  un seguiment
emocional i acadèmic.

Assegurar  un  contacte
continuat família-escola.

  6. Altres aspectes a tenir en consideració

Estratègies de treball sobre la salut amb l’alumnat.

Si escau, inclourem els continguts de la Covid 19 a l’Educació per la salut: dinàmiques de

grup  (també  des  de  l’àrea  d’EF);  hàbits  i  rutines  diàries;  visionat  de  vídeos,  xerrades

telemàtiques d’especialistes, etc.
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Afectacions organitzatives-pedagògiques a l’aula.

Tothom dintre l’escola anirà amb mascareta, es tindran en compte moments de descans de

mascareta i de ventilació de l’aula. S’aprofitaran al màxim possible els exteriors, aprofitant la

ventilació de les aules.

Primària: cal que portin 2 mascaretes (1 de recanvi) i una bosseta, a ser possible de material

transpirable, per guardar la que s’utilitzi durant el dia i facilitar així els desplaçaments.

Donat que cal evitar els espais comuns es farà l’entrada i sortida als exteriors per les portes

d’accés al pati de cada classe. 6è (al mòdul) es repartiran els  infants per les dues portes

(entrada principal i sortida d’emergència).

Quan s’hagi de fer un desplaçamanet per l’interior de l’edifici, sempre s’haurà de circular per

la dreta.

7. Publicitat, difusió i seguiment del Pla

Aquest Pla d’obertura se sotmetrà a aprovació per a la sessió del Consell Escolar del dia 16

de setembre de 2021 i s’ha posat en coneixement de la Inspecció Educativa.

Està a disposició de les famílies a través del correu electrònic i també de la pàgina web de

centre. 

El document es podrà modificar segons l’evolució de la situació epidemiològica i sempre que

rebem noves indicacions del Departament de Salut o del Departament d’Educació. 

Santa Coloma de Cervelló, 9 de setembre de 2021
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