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1. INTRODUCCIÓ I DIAGNOSI

Seguint les Instruccions del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en
el marc de la pandèmia, l’Equip Directiu de l’Escola Guerau de Liost elabora el següent PLA
D’OBERTURA, amb l’acord del Consell Escolar.

Degut a la situació d'excepcionalitat produïda per la pandèmia, el centre ha hagut de fer
alguns canvis a nivell organitzatiu i pedagògic durant el curs 2020-2021. Alguns d’aquests
canvis es mantindran el curs 2021-2022. Coneixent la realitat de l’Escola i de tota la
Comunitat Educativa i havent fet la valoració de les mesures implementades durant el curs
2020-2021, s’ha dissenyat aquest pla amb concrecions en l’àmbit organitzatiu i en l’àmbit
pedagògic per al curs 2021-2022, amb la presencialitat com eix vertebrador. Així doncs, es
prendran diferents mesures en aspectes com horaris d’entrada i sortida, espais de patis,
mobilitats dins del centre, relació amb la comunitat educativa, agrupaments, l’organització
dels alumnes amb NESE... Sempre respectant els principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut.



2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES

Es reprenen les ràtios a grups sencers, per tant es refan tots els grups que s’havien reduït.
Aquests grups s’han elaborat tenint en compte criteris d'heterogeneïtat i d’inclusió, sempre
en base a les característiques de l'alumnat. Cada grup té assignat un tutor/a estable i una
aula concreta. Els tutors/es i especialistes que accedeixin a les aules, ho hauran de fer amb
mascareta i mantenint la distància.

Actualment al centre hi ha uns 465 alumnes i la plantilla és de 28,5 mestres. El centre ha
rebut 2 dotacions de personal docent extraordinàries.

NIVELL NÚM.
ALUMNES

PROF.
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS

PERS. ATT.
ED.

ESPAI

P3 45 2+1 TEI (MÚS) REF.
DIVERSITAT

Aules P3

P4 46 2 (MÚS)
(ANG)

REF.
DIVERSITAT

1 VETLL.

Aules P4

P5 42 2+1 (MÚS)
(ANG)

REF.
DIVERSITAT

1 VETLL.

Aules P5

1r 51 2+1 (EF)
(ANG)

REF.
DIVERSITAT

1 VETLL.

Aules 1r

2n 51 2 (MÚS)
(EF)

(ANG)

REF.
DIVERSITAT

1 VETLL.

Aules 2n

3r 49 2+1 (0,33) (MÚS)
(EF)

(ANG)

REF.
DIVERSITAT

Aules 3r

4t 52 2 (MÚS)
(EF)

(ANG)

REF.
DIVERSITAT

1 VETLL.

Aules 4t

5è 51 2+1 (0,5) (MÚS)
(ANG)

REF.
DIVERSITAT

Aules 5è

6è 74 3 (MÚS)
(EF)

(ANG)

REF.
DIVERSITAT

1 VETLL.

Aules 6è



* CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB
NESE:
Pel principi d’inclusivitat i per mantenir els grups estables, els reforços es faran sempre que
sigui possible dins de l’aula de referència. Tot i així, si en algun cas es valora fer-los fora de
l’aula, serà en espais habilitats per a aquest ús, utilitzant la mascareta (mentre aquesta sigui
necessària segons normativa) i netejant els espais en iniciar i acabar la tasca docent.

3. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

El centre disposa de 4 punts d’accés:
- Porta principal primària
- Porta principal infantil
- Porta parc Mas Colomer
- Porta Can Jep

Les famílies de P4 a 6è no podran accedir al centre i s’hauran d’esperar a la porta que
tinguin assignada respectant la distància de seguretat i sempre fent ús de les mascaretes
(mentre la normativa així ho requereixi).

Tot l’alumnat i tot el professorat haurà d’anar amb mascareta per garantir les mesures de
prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de
concurrència fins a arribar a l’aula del seu grup estable.

A EDUCACIÓ INFANTIL

CURS PORTA D’ACCÉS OBSERVACIONS HORA D’ENTRADA I
SORTIDA

P3 Porta principal infantil
fins a les aules

Accediran pels corralets
acompanyats/des d’un
adult.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.25h i 16.25h

P4 Porta principal infantil
fins al vestíbul

Accediran pel vestíbul de
l’edifici d’infantil.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.25h i 16.25h

P5 Porta parc Mas
Colomer

---
Porta passadís P5

Se situaran en un espai
delimitat del sorral de dalt
i accediran a l’edifici per
la porta del pati (al costat
de P5).

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.25h i 16.25h

L’alumnat de P4 accedirà al centre abans que l’alumnat de P3, que entrarà de manera consecutiva.
L’alumnat de P5 accedirà al centre abans que l’alumnat de 5è i 6è (que entraran de manera

consecutiva per ordre).



Les portes s’obriran uns minuts abans de les hores indicades perquè les entrades i sortides
siguin més fluides. A cada porta hi haurà dispensadors de gel per fer la higiene de mans
abans d’entrar a l’escola.

A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cada curs entrarà per la porta assignada i s’esperarà en un espai exterior delimitat a
l’interior del recinte. Allà cada tutor/a els estarà esperant i els acompanyarà des del pati fins
a la fins a les seves aules (entraran per files). Les sortides es faran per la mateixa porta
d’accés.

CURS ACCESSOS OBSERVACIONS HORA D’ENTRADA I SORTIDA

1r Porta principal
primària

---
Escala de primària

Els/les mestres recolliran i
donaran els nens/es des
del vestíbul exterior de

primària.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.30h i 16.30h

2n Porta principal
primària

---
Escala de la

biblioteca

Els/les mestres recolliran i
donaran els nens/es des
del vestíbul exterior de

primària.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.30h i 16.30h

L’alumnat de 1r accedirà al centre abans que l’alumnat de 2n, que entrarà de manera consecutiva.

3r Porta Can Jep
---

Porta petita
vestuaris

L’alumnat s’esperarà al
lateral de la pista.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.30h i 16.30h

4t Porta Can Jep
---

Porta petita
vestuaris

L’alumnat s’esperarà a la
pista.

Podran marxar sols, amb
autortizació de la família.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.30h i 16.30h

L’alumnat de 3r accedirà al centre abans que l’alumnat de 4t, que entrarà de manera consecutiva.

5è Porta parc Mas
Colomé

---
Porta menjador

L’alumnat s’esperarà al
porxo del menjador.

Podran marxar sols, amb
autortizació de la família.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.30h i 16.30h

6è Porta parc Mas
Colomé

---
Escala groga

L’alumnat s’esperarà al
passeig de la font.

Podran marxar sols, amb
autortizació de la família.

Entrades: 9.00h i 15.00h

Sortides: 12.30h i 16.30h

L’alumnat de P5 accedirà al centre abans que l’alumnat de 5è i 6è (que entraran de manera consecutiva per
ordre).



Les portes s’obriran uns minuts abans de les hores indicades perquè les entrades i sortides
siguin més fluides. A cada porta hi haurà dispensadors de gel per fer la higiene de mans
abans d’entrar a l’escola.

A cada porta hi haurà un mestre responsable (preferentment algú de l’equip directiu) que
donarà un marge de temps prudencial (màxim 5-6’) durant les estones de recollida per si
alguna família té més d’un fill/a que entra o surt a la mateixa hora.

4. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

Tots els/les alumnes sortiran al pati de 10.30h a 11.00h garantint l’agrupament per nivells i
fent ús de la mascareta.

A EDUCACIÓ INFANTIL:
Disposaran de 3 espais específics, un per a cada nivell: sorral infantil (pati de dalt), pati gran
d’infantil, carrer de la Mireia i zona de troncs. També podran fer servir els corralets i el lateral
de l’edifici d’infantil que dona al parc, si es considera oportú.

Aquests espais es faran servir durant una mes sencer. Després seran rotatoris. Els espais
grans que hagin de ser compartits, estaran delimitats per tanques fixes. A cada espai hi
haurà mestres vigilant.

A EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Disposaran de 6 espais específics dins del centre, un per a cada nivell: passeig de la font,
porxos, pista 1, pista 2, sorral de primària i lateral de la pista-rocòdrom.

Aquests espais es faran servir durant una setmana sencera. Després seran rotatoris. Els
espais grans que hagin de ser compartits, estaran delimitats per tanques fixes. A cada espai
hi haurà mestres vigilants.

A TOTS EL NIVELLS:
Tant a educació infantil com a primària, tot l’alumnat i els docents hauran d’anar amb
mascareta per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del pati, així com
en els passadissos i llocs de concurrència fins a arribar a l’aula del seu grup estable o al seu
espai del pati.

Si surten al pati única i exclusivament amb el seu grup estable, podran fer-ho sense
mascareta. Si hi ha interacció amb altres grups bombolla, hauran de dur la mascareta.

Es decideix que l’alumnat d’un mateix nivell compartirà per norma general el mateix espai
de pati, per tal d’afavorir la sociabilitació entre l’alumnat; en aquests casos, doncs hauran de
dur la mascareta.



5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

Consell Escolar → es faran, com a mínim, les reunions previstes per a cada curs, sempre
en format telemàtic. Tal i com es fa cada any, l’acta s’envia per correu electrònic a tots els
membres del Consell Escolar. A banda, es fa un resum de l’acta en un document que
anomenem “El Consell Informa” que s’envia, també per correu electrònic a totes les famílies
del centre.

Claustre → es duran a terme en un espai prou ampli per a poder mantenir les distàncies de
seguretat.

Famílies → aquest pla d’organització es penjarà a la pàgina web del centre, un cop aprovat
en Consell Escolar. A banda, s’enviaran els “Fulls de funcionament” que s’actualitzen
anualment, amb els canvis acordats en aquest pla. En aquests fulls hi ha les indicacions
organitzatives i de funcionament per a cada nivell (entrades i sortides, torns de patis,
material que han de dur…). Els fulls de funcionament s’adjunten al final d’aquest document.

Tenint present que és recomanable que les famílies entrin el mínim possible al centre, les
reunions s’organitzaran de la següent manera:

- Reunions d’inici de curs: es faran durant el mes de setembre de manera virtual (Meet
o Webinar). Pels casos puntuals que no puguin connectar-se, es farà tot el possible
perquè els arribi la informació que s’ha donat a la reunió. A P3 s’ha dut a terme
telemàticament i de manera presencial (simultàniament) en un espai exterior.

- Reunions individuals de seguiment: l’atenció a famílies que es duu a terme
setmanalment es farà de manera virtual sempre que sigui possible (vídeo trucades o
telefònicament) en els horaris que cada docent té reservats per a aquesta tasca. En
casos puntuals en què la reunió hagi de ser presencial, es farà mantenint les
distàncies de seguretat.

- Comunicació del dia a dia (circulars, informacions diverses...): es continuarà fent a
través del correu electrònic i telefònicament.

Totes les eines TAC que es faran servir al llarg del curs (tant si hi ha un nou confinament,
com si no) ja són conegudes per les famílies, ja que s’han utilitzat durant el 3r trimestre del
curs 2019-2020 i durant el curs 2020-2021. A la pàgina web continuaran estant penjats tots
els tutorials necessaris per a fer ús d’aquestes eines. Sempre que calgui, els tutors/es faran
un acompanyament personalitzat, tant als alumnes com a les famílies.



6. SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL

MENJADOR

Segons la normativa vigent, marcada per la Generalitat en quant a mesures sanitàries i de
seguretat davant de La COVID-19, establirem un 1r Pla de funcionament dels serveis i serà
de la següent manera:

- ÀMBITS DE TREBALL: temps per dinar i temps d’esbarjo i activitats. Tant el temps de
dinar com el temps d’esbarjo i activitats seran àmbits on es treballaran els hàbits socials,
d’higiene, convivència i responsabilitat segons el projecte educatiu de l’escola.

- ÀREES DE TREBALL:

● per l’acollida: menjador i vestíbul d’educació infantil
● pel menjador: espai de menjador i aules (per l’alumnat de P3 a P5).

Cada àrea de treball estarà dividida per espais separats i numerats i cada grup de
convivència estable tindrà assignat un espai definitiu a l’hora de dinar complint amb la
distància de seguretat entre els diferents grups. Si per algun motiu no es pot mantenir la
condició de grup estable tant, a l’àmbit de menjador com d’esbarjo, s’aplicarà la distància de
seguretat entre membres.

Els espais d’esbarjo també estaran separats i numerats i cada equip de convivència haurà
de funcionar de la mateixa manera que a l’horari de pati. Els espais d’esbarjo podran ser
rotatius segons les directrius del centre. Es decideix que l’alumnat d’un mateix nivell
compartirà per norma general el mateix espai de pati, per tal d’afavorir la sociabilitació entre
l’alumnat; en aquests casos, doncs hauran de dur la mascareta.

L’acollida matinal funciona de 7:30 a 9:00h del matí. L’accés es farà per la porta principal
d’educació infantil. La porta s’obrirà cada mitja hora: 7:30h, 7:55h, 8:25h. Es tancarà al cap
de 5 minuts.

PERSONAL AL MENJADOR I A L’ACOLLIDA

La distribució de personal serà un adult per cada grup de convivència estable o per a cada
nivell en funció del nombre d’usuaris/àries del servei.

Hi haurà una coordinadora responsable del servei a nivell general i relació amb les famílies
(Rosa). També hi haurà una coordinadora de reforç per tal de poder atendre millor els
diferents espais i agilitzar l’aplicació de protocols i imprevistos (Ruth).

Si per algun motiu no es pot mantenir la condició de grup estable tant, a l’àmbit de menjador
com d’esbarjo, s’aplicarà la distància de seguretat entre membres i posarem la mascareta.



PLA DE NETEJA AL MENJADOR I A L’ACOLLIDA:

S’aplicaran les mesures de neteja i desinfecció abans i després de la utilització dels espais i
entre torns de dinar.

Fomentarem la sensibilització amb els infants per tal que rentin sovint les mans amb aigua i
sabó i facin servir el gel hidroalcohòlic. Cada monitor/monitora responsable del grup estable
portarà una motxilla amb tots els útils per la higiene de mans. També hi hauran
dispensadors de gel a l’entrada dels diferents espais.

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19: es farà la mateixa
actuació i seguiment que faci el centre i segons la normativa vigent. En cas de sospita o
possible cas de covid-19 la persona encarregada d’aplicar el protocol serà la coordinadora
dels serveis: Rosa López.

7. PLA DE NETEJA

L’Ajuntament té la competència de la contractació de la neteja. Per aquest motiu, és el propi
Ajuntament qui elaborarà i presentarà el nou pla de neteja per adaptar-se a les necessitats i
requisits higiènics actuals.

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització sobre mesures
higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, el mateix alumnat, quan hagi
utilitzat un espai que no sigui l’habitual del seu grup estable (per exemple l’aula
d’informàtica) o materials comuns (carros de tauletes i portàtils) col·laborarà en les
actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar
el seu nou ús en bones condicions.

La coordinadora de RL elaborarà i serà la responsable de desplegar el Pla de Sensibilització
i el Pla de gestió de Residus, amb la col·laboració de l’Equip Directiu.

8. EXTRAESCOLARS

L’AMPA serà l’encarregada de gestionar l’oferta d’activitats extraescolars. Si hi ha barreja
d’alumnes dels diferents grups estables, s’aplicaran les mesures de distància de seguretat i
ús de la mascareta. Aquestes activitats no podran iniciar-se fins al mes d’octubre.

9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Es preveu seguir fent les sortides trimestrals a tots els cursos i les colònies a tots els cursos
menys a P3 i P4. També es faran altres activitats complementàries (activitats culturals,
activitats del patronat d’esport…), si es poden dur a terme i sempre que es puguin respectar
els grups estables i que es facin les adaptacions que calgui ateses les mesures de
prevenció i seguretat sanitària. Pel que fa als acompanyants d’aquestes activitats, es



vetllarà perquè siguin els mateixos tutors/es i especialistes o monitores de menjador que
entren en aquest grups de manera habitual.

10. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I
GOVERN

Consell de Direcció i CAD → es faran de manera presencial, respectant la distància i fent ús
de la mascareta.
Blocs i Nivells → es faran de manera presencial, respectant la distància i fent ús de la
mascareta.
Consell Escolar i Claustre → veure punt 6 d’aquest pla.
Altres coordinacions (seminaris, comissió social, comissió de patis, de menjador, mixta de
6è…) → es faran de manera telemàtica.

11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19

Davant la presència de símptomes compatibles amb COVID se seguiran les indicacions
sanitàries vigents i s’engegarà el PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ
D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID.

No podran 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 diagnòstic confirmat.

12. PROTOCOLS EN CAS DE CONFINAMENT







13. FULLS DE FUNCIONAMENT

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5)

CURS HORES D’ENTRADA I SORTIDA PORTA D’ACCÉS

P3 Matí: 9.00h – 12.25h
Tarda: 15.00h – 16.25h

Porta principal de l’edifici d’infantil fins a les
aules, just després de P4.

P4 Matí: 9.00h – 12.25h
Tarda: 15.00h – 16.25h

Porta principal de l’edifici d’infantil. Entren
abans que P3.

P5 Matí: 9.00h – 12.25h
Tarda: 15.00h – 16.25h

Porta del parc Mas Colomer. Entren abans que
5è i 6è.

Us recordem que:
- un mestre/a els rebrà a la porta
- els nens/es hauran de ser molt puntuals per no coincidir amb altres grups
- eviteu aglomeracions i respecteu la distància de seguretat
- només podrà venir 1 adult per nen/a
- és obligatori l’ús de MASCARETA a les entrades i a les sortides
- els adults no podreu accedir al recinte escolar (excepte a P3)
- les entrades i les sortides no son hores d’atenció a les famílies, ja que les mestres han
d’atendre els alumnes. Us preguem que feu ús de les hores d’entrevista
- si els nens/es no venen a classe, quan tornin a l’Escola, hauran de portar un justificant escrit
que l'escola facilitarà (tutor/a o secretaria)

 RECOLLIDA DELS NENS/ES FORA DE L’HORARI: si per una causa justificada s’ha de venir a
buscar o portar l’alumne/a fora de l’horari habitual, es farà per la porta de l’edifici de primària. En
aquest cas s’haurà d’avisar prèviament al/a tutor/a i/o a l’administrativa de l’Escola.
 Quan el vingueu a buscar s’haurà de signar una autorització de recollida de l’alumnat dins d’horari
escolar.

 ESMORZARS I AIGUA:
 Cal que portin dins d’una bosseta de roba:
- esmorzar (dins d’una carmanyola) → aconsellem que NO portin productes de pastisseria
industrial (bollycao, donut...), sucs ni “actimels” i que portin, en canvi, petits entrepans variats,
fruita… A l'escola no es poden menjar caramels. Els dijous caldrà que duguin fruita per esmorzar.
- tovalló de roba
- ampolleta d’aigua plena (millor estil cantimplora)
TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A

BATES: les activitats de l'escola requereixen que el nen/a porti sempre bata que es cordi al davant
amb botons grans, marcada amb el nom en majúscules al davant; cal que tingui una cinta per
penjar-la.
 PSICOMOTRICITAT: els dies de psicomotricitat cal portar xandall i vambes amb velcro.



 ROBA: tota la roba (jerseis, abrics...) HAURÀ D’ESTAR MARCADA AMB EL NOM i portar una
goma elàstica llarga. Preguem que els nens/es no vagin vestits amb pantalons de tirants, bodys,
petos ni cinturons per facilitar la seva autonomia per anar al vàter.
 P3: Cada nen/a ha de tenir a l'escola una bossa amb roba de recanvi (pantaló, jersei, calcetes o
calçotets, mitjons).

 HIGIENE: cal que, durant la primera setmana, portin també un paquet de tovalloles humides i una
capsa gran de mocadors de paper.

 MOTXILLA: els divendres tots hauran de portar la motxilla per emportar-se a casa la bata (no porteu
motxilles de rodes). Els dilluns tornaran la motxilla plena a l'escola. Durant la setmana NO CAL
PORTAR MOTXILLA a l’escola. Només caldrà portar la bosseta de roba suficientment gran amb
l’esmorzar i l’aigua.
 
 ANIVERSARIS: no es podrà portar esmorzar per celebrar els aniversaris a l’escola. Aquell dia,
seran els protagonistes, se'ls cantarà la cançó...

 JOGUINES: no es poden portar joguines a la classe. S’aconsella que els nens/es no portin
cadenes ni braçalets, diademes grans (amb orelles, banyes, etc.), ni joies de valor per evitar
pèrdues i també accidents.

 MALALTIES: si el nen/a està malalt o té febre, no podrà venir a l’escola. Dins l'horari escolar no
es poden donar medicaments. En el cas que, per prescripció mèdica, s'hagin d'administrar caldrà
portar la recepta del metge degudament signada, juntament amb el full de petició d'administració de
medicaments (model que us repartirem). El medicament es donarà en mà a un adult, en cap cas es
deixarà a la motxilla del nen/a.
En cas de detecció de simptomatologia de COVID-19, se seguirà el protocol marcat pels
Departaments d’Educació i Salut.
Els alumnes amb polls no poden venir a l’escola fins que no hagin fet el tractament i ja no en tinguin.
Si es detecta un nen/a amb polls a l’escola, es trucarà a la família perquè el vingueu a buscar el més
aviat possible.

CAMÍ CAP A L'AUTONOMIA
És important que les famílies reforceu l’autonomia dels vostres fills i filles facilitant el procés de
creixement, per exemple:
� Adquirir hàbits d’higiene: anar sols al vàter i netejar-se, rentar-se sols les mans...
� Desvestir-se sols i col·laborar a l’hora de vestir-se.
� Conèixer les seves pertinences i ser-ne responsable (recollir, endreçar, no trencar,

compartir...)
� Incrementar l’ús del got per beure i anar deixant biberons i xumets.

En definitiva deixar-los créixer!



CICLE INICIAL (1r i 2n)

CURS HORES D’ENTRADA I SORTIDA PORTA D’ACCÉS

1r Matí: 9.00h – 12.30h
Tarda: 15.00h – 16.30h

Porta principal de l’edifici de primària. Entren
abans que 2n

2n Matí: 9.00h – 12.25h
Tarda: 15.00h – 16.25h

Porta principal de l’edifici de primària, just
després de 1r.

Us recordem que:
- un mestre/a els rebrà a la porta
- els nens/es hauran de ser molt puntuals per no coincidir amb altres grups
- eviteu aglomeracions i respecteu la distància de seguretat
- només podrà venir 1 adult per nen/a
- és obligatori l’ús de MASCARETA (tant pels adults com pels infants). La mascareta dels
nens/es ha d’anar marcada amb el nom
- els adults no podreu accedir al recinte escolar
- les entrades i les sortides no són hores d’atenció a les famílies, ja que les mestres han
d’atendre els alumnes. Us preguem que feu ús de les hores d’entrevista
- si els nens/es no venen a classe, quan tornin a l’Escola, hauran de portar un justificant
escrit que l'escola facilitarà (tutor/a o secretaria)
- un cop els alumnes han marxat no podran retornar a les aules en cap cas (si s’han oblidat
alguna cosa a l’aula)

 RECOLLIDA DELS NENS/ES FORA DE L’HORARI: si per una causa justificada s’ha de venir a
buscar o portar l’alumne/a fora de l’horari habitual, es farà per la porta de l’edifici de primària. En
aquest cas s’haurà d’avisar prèviament a la tutora i/o a l’administrativa de l’Escola.
 Quan el vingueu a buscar s’haurà de signar una autorització de recollida de l’alumnat dins
d’horari escolar.

 ESMORZARS I AIGUA: aconsellem que els nens/es esmorzin bé a casa i que a l’escola no
portin productes de pastisseria industrial (bollycao, donut...), sucs, «actimel», iogurts... Cal que
portin petits entrepans variats, fruita…. dins d’una carmanyola marcada amb el nom, evitant
l’ús del paper d’alumini. S’esmorzarà al pati. A l'escola no es poden menjar caramels. Els dijous
caldrà que duguin fruita per esmorzar.
Diàriament, caldrà que duguin una ampolleta d’aigua plena (millor estil cantimplora)
TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A

 BATES: només cal que portin una bata vella pel dia que fem pintura, amb una goma/beta per
penjar-la. Aquesta bata s’emportarà a casa per rentar a final de trimestre.

 EDUCACIÓ FÍSICA: degut al marc de la pandèmia, els dies d’Educació Física cal portar posada
de casa la roba d'esport (xandall / pantaló curt, vambes i samarreta). No s’ha de portar motxilla,
sabó ni colònia.



 ROBA: tota la roba (jerseis, abrics..) haurà d'estar marcada amb el nom i portar una goma
elàstica llarga o una beta.

 HIGIENE: durant la primera setmana de curs cal portar una capsa gran de mocadors de paper
i un paquet de tovalloletes humides.

 MOTXILLA: els alumnes hauran de dur la motxilla cada dia amb:
- Llibreta viatgera: els alumnes tindran una llibreta, que proporcionarà l’escola, que cada dia
s’haurà de portar de casa a l’escola. És el recurs de contacte diari amb la família, a part de fer
els deures del cap de setmana. És important que la reviseu diàriament.
- Carpeta: els alumnes tindran una carpeta, que proporcionarà l’escola, la qual servirà per dur
les diferents feines que es treballin tant a casa com a l’escola i altres documents informatius. És
important que la reviseu setmanalment.
- No es poden dur motxilles de rodes.

 ANIVERSARIS: no es podrà portar esmorzar per celebrar els aniversaris a l’escola. Aquell dia,
seran els protagonistes, se'ls cantarà la cançó...

 JOGUINES: degut al marc de la pandèmia, NO es podran portar joguines petites (cromos,
gomes per fer polseres...) per jugar a les hores del pati. S’aconsella que els nens/es no portin
cadenes ni braçalets, diademes grans (amb orelles, banyes, etc.), ni joies de valor per evitar
pèrdues i també accidents.

 MALALTIES: si el nen/a està malalt o té febre, no podrà venir a l’escola. Dins l'horari escolar
no es poden donar medicaments. En el cas que, per prescripció mèdica, s'hagin d'administrar
caldrà portar la recepta del metge degudament signada, juntament amb el full de petició
d'administració de medicaments (model que us repartirem). El medicament es donarà en mà a
un adult, en cap cas es deixarà a la motxilla del nen/a.
En cas de detecció de simptomatologia de COVID-19, se seguirà el protocol marcat pels
Departaments d’Educació i Salut.
Els alumnes amb polls no poden venir a l’escola fins que no hagin fet el tractament i ja no en
tinguin. Si es detecta un nen/a amb polls a l’escola, es trucarà a la família perquè el vingueu a
buscar el més aviat possible.



CICLE MITJÀ (3r i 4t)

CURS HORES D’ENTRADA I SORTIDA PORTA D’ACCÉS

3r Matí: 9.00h – 12.30h
Tarda: 15.00h – 16.30h

Porta de Can Jep (costat pavelló municipal).
Entren abans que 4t.

4t Matí: 9.00h – 12.25h
Tarda: 15.00h – 16.25h

Porta de Can Jep (costat pavelló municipal),
just després de 3r.

Us recordem que:
- un mestre/a els rebrà a la porta
- els nens/es hauran de ser molt puntuals per no coincidir amb altres grups
- eviteu aglomeracions i respecteu la distància de seguretat
- només podrà venir 1 adult per nen/a
- és obligatori l’ús de MASCARETA (tant pels adults com pels infants). La mascareta dels
nens/es ha d’anar marcada amb el nom
- els adults no podreu accedir al recinte escolar
- les entrades i les sortides no son hores d’atenció a les famílies, ja que les mestres han
d’atendre els alumnes. Us preguem que feu ús de les hores d’entrevista
- si els nens/es no venen a classe, quan tornin a l’Escola, hauran de portar un justificant
escrit que l'escola facilitarà (tutor/a o secretaria)
- un cop els alumnes han marxat no podran retornar a les aules en cap cas (si s’han oblidat
alguna cosa a l’aula
- a partir de 4t, si els alumnes han de marxar sols, ho podran fer amb l’autorització escrita de
la família

 RECOLLIDA DELS NENS/ES FORA DE L’HORARI: si per una causa justificada s’ha de venir a
buscar o portar l’alumne/a fora de l’horari habitual, es farà per la porta de l’edifici de primària. En
aquest cas s’haurà d’avisar prèviament a la tutora i/o a l’administrativa de l’Escola. Quan el
vingueu a buscar s’haurà de signar una autorització de recollida de l’alumnat dins d’horari
escolar.

 ESMORZARS I AIGUA: aconsellem que els nens/es esmorzin bé a casa i que a l’escola no
portin productes de pastisseria industrial (bollycao, donut...), sucs, «actimel», iogurts... Cal que
portin petits entrepans variats, fruita…. dins d’una carmanyola marcada amb el nom, evitant
l’ús del paper d’alumini. S’esmorzarà al pati. A l'escola no es poden menjar caramels. Els dijous
caldrà que duguin fruita per esmorzar. Diàriament, caldrà que duguin una ampolleta d’aigua
plena (millor estil cantimplora). TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A

 BATES: només cal que portin una bata o samarreta gran vella pel dia que fem pintura, amb
una goma/beta per penjar-la. Aquesta bata s’emportarà a casa per rentar a final de trimestre.



 EDUCACIÓ FÍSICA: degut al marc de la pandèmia, els dies d’Educació Física cal portar posada
de casa la roba d'esport (xandall / pantaló curt, vambes i samarreta) No s’ha de portar motxilla,
sabó ni colònia. Tampoc es podran dutxar a l’escola.
 ROBA: tota la roba (jerseis, abrics..) haurà d'estar marcada amb el nom i portar una goma
elàstica llarga o una beta.

 HIGIENE: durant la primera setmana de curs cal portar una capsa gran de mocadors de paper
i un paquet de tovalloletes humides.

 MOTXILLA: els alumnes hauran de dur la motxilla cada dia amb:
- Agenda: els alumnes tindran una agenda que proporcionarà l’escola i que servirà per
apuntar-se els deures. També serà una eina útil per establir un lligam comunicatiu entre escola i
famílies. És important que la reviseu diàriament.
- Carpeta: els alumnes tindran una carpeta, que proporcionarà l’escola, la qual servirà per dur
les diferents feines que es treballin tant a casa com a l’escola i altres documents informatius. És
important que la reviseu setmanalment.
- Estoig de roba: el material que faran servir els alumnes el continuarà proporcionant l’escola.
Cal portar un estoig de roba, de mida mitjana, buit de casa per poder guardar el material que li
proporcionarà l’escola. No s’acceptaran estoigs de llauna ni material que no sigui el proporcionat
a l'escola.
No es poden dur motxilles de rodes.

 ANIVERSARIS: no es podrà portar esmorzar per celebrar els aniversaris a l’escola. Aquell dia,
seran els protagonistes, se'ls cantarà la cançó...

 JOGUINES: degut al marc de la pandèmia, NO es podran portar joguines petites (cromos,
gomes per fer polseres...) per jugar a les hores del pati. S’aconsella que els nens/es no portin
cadenes ni braçalets, diademes grans (amb orelles, banyes, etc.), ni joies de valor per evitar
pèrdues i també accidents.

 MALALTIES: si el nen/a està malalt o té febre, no podrà venir a l’escola. Dins l'horari escolar
no es poden donar medicaments. En el cas que, per prescripció mèdica, s'hagin d'administrar
caldrà portar la recepta del metge degudament signada, juntament amb el full de petició
d'administració de medicaments (model que us repartirem). El medicament es donarà en mà a la
tutora, en cap cas es deixarà a la motxilla del nen/a.
En cas de detecció de simptomatologia de COVID-19, se seguirà el protocol marcat pels
Departaments d’Educació i Salut.
Els alumnes amb polls no poden venir a l’escola fins que no hagin fet el tractament i ja no en
tinguin. Si es detecta un nen/a amb polls a l’escola, es trucarà a la família perquè el vingueu a
buscar el més aviat possible.

 DISPOSITIUS ELECTRÒNICS: durant l’horari escolar NO es podrà fer ús de cap dispositiu
electrònic, smartwatch ni telèfons mòbils. Els alumnes que per motius familiars hagin de dur
telèfons mòbils, hauran d’avisar a la direcció del centre. Durant l’horari escolar els hauran de
guardar a la motxilla completament apagats. En cap cas l’Escola es farà responsable de la
pèrdua d’aquests aparells.



CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

CURS HORES D’ENTRADA I SORTIDA PORTA D’ACCÉS

5è Matí: 9.05h – 12.30h
Tarda: 15.05h – 16.30h

Porta del parc Mas Colomer. Entren després de
P5 i abans que 6è.

6è Matí: 9.00h – 12.25h
Tarda: 15.00h – 16.25h

Porta del parc Mas Colomer, just després de
5è.

Us recordem que:
- un mestre/a els rebrà a la porta
- els nens/es hauran de ser molt puntuals per no coincidir amb altres grups
- eviteu aglomeracions i respecteu la distància de seguretat
- només podrà venir 1 adult per nen/a
- és obligatori l’ús de MASCARETA (tant pels adults com pels infants). La mascareta dels
nens/es ha d’anar marcada amb el nom
- els adults no podreu accedir al recinte escolar
- les entrades i les sortides no son hores d’atenció a les famílies, ja que les mestres han
d’atendre els alumnes. Us preguem que feu ús de les hores d’entrevista
- si els nens/es no venen a classe, quan tornin a l’Escola, hauran de portar un justificant
escrit que l'escola facilitarà (tutor/a o secretaria)
- un cop els alumnes han marxat no podran retornar a les aules en cap cas (si s’han oblidat
alguna cosa a l’aula
- a partir de 4t, si els alumnes han de marxar sols, ho podran fer amb l’autorització escrita de
la família.

 RECOLLIDA DELS NENS/ES FORA DE L’HORARI: si per una causa justificada s’ha de venir a
buscar o portar l’alumne/a fora de l’horari habitual, es farà per la porta de l’edifici de primària. En
aquest cas s’haurà d’avisar prèviament a la tutora i/o a l’administrativa de l’Escola.
Quan el vingueu a buscar s’haurà de signar una autorització de recollida de l’alumnat dins
d’horari escolar.

 ESMORZARS I AIGUA: aconsellem que els nens/es esmorzin bé a casa i que a l’escola no
portin productes de pastisseria industrial (bollycao, donut...), sucs, «actimel», iogurts... Cal que
portin petits entrepans variats, fruita…. dins d’una carmanyola marcada amb el nom, evitant
l’ús del paper d’alumini. S’esmorzarà al pati. A l'escola no es poden menjar caramels. Els dijous
caldrà que duguin fruita per esmorzar.
Diàriament, caldrà que duguin una ampolleta d’aigua plena (millor estil cantimplora).
TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A

 BATES: només cal que portin una bata o samarreta gran vella pel dia que fem pintura, amb
una goma/beta per penjar-la. Aquesta bata s’emportarà a casa per rentar a final de trimestre.



 EDUCACIÓ FÍSICA: degut al marc de la pandèmia, els dies d’Educació Física cal portar posada
de casa la roba d'esport (xandall / pantaló curt, vambes i samarreta) No s’ha de portar motxilla,
sabó ni colònia. Tampoc es podran dutxar a l’escola.

 MOTXILLA: els alumnes hauran de dur la motxilla cada dia amb:
- Agenda: els alumnes tindran una agenda que proporcionarà l’escola i que servirà per
apuntar-se els deures. També serà una eina útil per establir un lligam comunicatiu entre escola i
famílies. És important que la reviseu diàriament.
- Carpeta: els alumnes tindran una carpeta, que proporcionarà l’escola, la qual servirà per dur
les diferents feines que es treballin tant a casa com a l’escola i altres documents informatius. És
important que la reviseu setmanalment.
- Estoig de roba: el material que faran servir els alumnes el continuarà proporcionant l’escola.
Cal portar un estoig de roba, de mida mitjana, buit de casa per poder guardar el material que li
proporcionarà l’escola. No s’acceptaran estoigs de llauna ni material que no sigui el proporcionat
a l'escola.
No es poden dur motxilles de rodes.

 ANIVERSARIS: no es podrà portar esmorzar per celebrar els aniversaris a l’escola.
 
 JOGUINES: degut al marc de la pandèmia, NO es podran portar joguines petites (cromos,
gomes per fer polseres...) per jugar a les hores del pati. S’aconsella que els nens/es no portin
cadenes ni braçalets, diademes grans (amb orelles, banyes, etc.), ni joies de valor per evitar
pèrdues i també accidents.

 MALALTIES: si el nen/a està malalt o té febre, no podrà venir a l’escola. Dins l'horari escolar
no es poden donar medicaments. En el cas que, per prescripció mèdica, s'hagin d'administrar
caldrà portar la recepta del metge degudament signada, juntament amb el full de petició
d'administració de medicaments (model que us repartirem). El medicament es donarà en mà a la
tutora, en cap cas es deixarà a la motxilla del nen/a.
En cas de detecció de simptomatologia de COVID-19, se seguirà el protocol marcat pels
Departaments d’Educació i Salut.
Els alumnes amb polls no poden venir a l’escola fins que no hagin fet el tractament i ja no en
tinguin. Si es detecta un nen/a amb polls a l’escola, es trucarà a la família perquè el vingueu a
buscar el més aviat possible.

 DISPOSITIUS ELECTRÒNICS: durant l’horari escolar NO es podrà fer ús de cap dispositiu
electrònic, smartwatch ni telèfons mòbils. Els alumnes que per motius familiars hagin de dur
telèfons mòbils, hauran d’avisar a la direcció del centre. Durant l’horari escolar els hauran de
guardar a la motxilla completament apagats. En cap cas l’Escola es farà responsable de la
pèrdua d’aquests aparells.


