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INTRODUCCIÓ

Aquest pla pretén establir les bases pel funcionament del curs 2021-22,  buscant
l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes i
treballadors de l’escola i el dret de tots infants a una educació de qualitat.

La proposta es basa en els  valors  de seguretat,  salut,  equitat  i  tindrà vigència
durant tot el curs 2021-22.

La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i
orientar-nos en la presa de decisions en els  possibles escenaris  que es puguin
donar al llarg del curs, d’acord amb els criteris que fixa l’administració:

● Una acció educativa de qualitat i d’equitat.

● La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs.

● Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç 
en cas de brot.

● Una atenció inclusiva de tot l’alumnat.
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ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola
fixarà tres supòsits:  

➔ Presencialitat  :  L’escola  proposarà  fórmules  organitzatives  orientades  a
garantir la màxima presencialitat de tot l’alumnat durant tot el curs.  

➔ Confinament parcial  : En el cas de produir-se un brot del virus localitzat en
algun nivell en concret i en un moment del curs, se seguiran les instruccions
del departament de salut que és qui en última instància, donarà l’ordre de
tancament del grup o grups afectats.  En tal cas, l’escola posarà les eines
necessàries  per  a  la  continuació  de  la  formació  en  virtual  de  l’alumnat
afectat  

➔ Tancament del  centre  :  Si  les autoritats  sanitàries així  ho disposen,  l’acció
educativa s’haurà de garantir des del primer dia de confinament.

CALENDARI

El curs 2021-22 s’iniciarà el 13 de setembre de 2021 i finalitzarà el 22 de juny de 2022. 
Les vacances de nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener del 2022, ambdós 
inclosos; i les de setmana santa de l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022.

Les festivitats locals seran el 17 de setembre per festa major i el 17 de gener.

Els 3 dies de lliure disposició: el 7 de desembre, el 28 de febrer i el 2 de maig

Es farà jornada intensiva el 22 de desembre i del 6 al 22 de juny

HORARI

● Horari Ordinari: de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

● Horari d’adaptació de P-3: dilluns i dimarts el grup 1 de 9,15h a 10,45h i el grup 2 de 11h a 

12,30h dimecres de 10,30h a 12,30h tot l’alumnat i dijous de 9 a 12,30h tot l’alumnat.

● Jornada Continuada: de 9:00h a 13:00h 

Servei d’Acollida: de 7:30 a 9:00 al menjador de l’edifici de primària, a càrrec de l’AFA.
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ENTRADES I SORTIDES
L’horari del centre serà de 9.00h a 12.30h i de 15.00h a 16.30h. 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única
persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també
les distàncies fora de les instal·lacions.

GRUP ACCÉS
HORARI

D’ENTRADA
HORARI DE
SORTIDA

COMENTARIS

P-3 Porta principal del 
parvulari

9.00h 16.30h S’accedeix a les aules pel 
pati de P-3.

P-4 Porta principal del 
parvulari

9.00h 16.30h S’accedeix a les aules pel 
pati de P-4.

P-5 Porta principal del 
parvulari

9.00h 16.30h Els tutors els recullen a 
l’entrada principal.

1r Porta Corredera 
(cantó esquerre)

9.00h 16.30h Pujar a les aules per 
l’escala principal

2n Porta  Corredera 
(cantó dret)

9.00h 16.30h Entra a l’edifici per la 
porta lateral 

3r Porta principal 
(petita)

9.00h 16.30h Entra a l’edifici per la 
porta lateral

4t Porta lateral - Hort 9.00h 16.30h Pujar a les aules per les 
escales d’emergència del 
1r pis.

5è Porta lateral pati 
gran

9.00h 16.30h Pujar a les aules per 
l’escala principal

6è Porta lateral - 
Pavelló

9.00h 16.30h Pujar a les aules per les 
escales d’emergència del 
1r pis.

Docents Porta de servei 
(lateral)

8.50h 16.40h

6



PLA DE FUNCIONAMENT DEL CURS 21-22

A l’edifici d’Educació Infantil

L’acompanyant de l’alumnat pot entrar al  recinte del parvulari,  P3 i  P4 fins a la
porta de l’aula corresponent que dóna al pati. En cap cas es podrà accedir dins de
l’edifici.

A l’edifici d’Educació Primària

Les famílies de primària no podran accedir a dins del recinte escolar. L’alumnat es
rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula.

FLUXOS DE CIRCULACIÓ

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un 
grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres.

ALUMNAT I PROFESSORAT

Per tal d’assegurar la traçabilitat dels possibles contagis organitzarem l’alumnat en
tres  segments  o  comunitats:  petits,  mitjans  i  grans.  Aquesta  organització  ens
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permet la circulació estanca de les especialitats dins d’una mateixa comunitat. Així
tindrem  que  els/les  mestres  que  facin  les  especialitats  en  una  comunitat  no
participa en les altres.

GRUPS
ALUMNA

T

DOCENTS PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL

P-3 A 17 1 2 1

P-3 B 17 1 2 1

P-4 A 20 1 2

P-4 B 20 1 2

P-5 A 16 1 2

P-5 B 16 1 2

1r 24 1 3

2n A 15 1 3

2n B 14 1 3

3r A 15 1 3 1

3r B 14 1 3

4t A 19 1 3 1

4t B 20 1 3

5è A 25 1 3

5è B 25 1 3

6è A 23 1 3 1

6è B 23 1 3
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ESPECIALITATS

Els  docents  no  estables,  els  professionals  dels  serveis  educatius  i  altres
professionals podran entrar a les aules però hauran de mantenir la distància física
recomanada,  hauran  de  portar  mascareta  i  aplicar  les  mesures  d’higiene  i
prevenció.

L’educació especial  està contemplada com qualsevol  altra  especialitat.  La seva
intervenció serà prioritàriament fora de l’aula tot i que es podrà fer excepcions en
determinades activitats. L’activitat de la vetlladora es durà a terme dins de l’aula
ordinària.

ESPAIS I MATERIALS

Cada grup utilitzarà preferentment l’aula assignada. 
L’activitat de TAC es durà a terme a l’aula de referència i serà el mestre d’assegurar
la desinfecció dels equips per part de l’alumnat abans de guardar el carro dels
portàtils.
El material d’aula serà d'ús compartit i exclusiu de cada grup estable.
El/La mestre/a tutor i/o especialista serà l’encarregat/da de netejar la seva taula
en cas de canvi d’aula. El professorat especialista haurà de disposar del seu propi
material, no podrà utilitzar el material de l’aula.
Dins de les aules de referència amb els grups estables de convivència (tutor/a i
alumnat del grup) no caldrà mantenir la distància física interpersonal de seguretat
i l’ús de la mascareta anirà en funció del context epidemiològic.
Els/Les mestres especialistes que intervinguin en un grup estable han de fer ús de
la mascareta quan no puguin respectar la distància física interpersonal de 1,5m, si
preparen l’aula per assegurar la distància entre ell/a i l’alumnat del grup podrà
treure’s la mascareta per afavorir activitats de música o anglès.

El material de joc serà exclusiu de cada grup estable. Cada cop que hi hagi canvi
dels jocs o joguines de l’aula caldrà higenitzar-les abans de guardar-les.
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ORGANITZACIÓ DE PATI
Cada grup ha d’ubicar-se al seu espai marcat i diferenciat.

Educació Infantil

Grup Espai de pati Horari

P-3 A pati de davant de l’aula de 11h a 11,30h

P-3 B pati de davant de l’aula de 11h a 11,30h

P-4 A pati de davant de l’aula de 11h a 11,30h

P-4 B pati de davant de l’aula de 11h a 11,30h

P-5 A pati de davant de l’aula de 11h a 11,30h

P-5 B pati de davant de l’aula de 11h a 11,30h

Educació Primària

Els espais seran rotatius dins dels nivells de la comunitat.

Grup Espai de pati Horari Consideracions

1r Pati  del  sorral  i  feixa  de
l’olivera

Feixa de l’escultura i  pati
de baix

Parc

11.00h - 11.30h Surt i entra per la 
porta del CI

2n A Pati  del  sorral  i  feixa  de
l’olivera

11.00h - 11.30h Baixen i pugen per 
l’escala principal
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Feixa de l’escultura i  pati
de baix

Parc

2n B

Pati  del  sorral  i  feixa  de
l’olivera

Feixa de l’escultura i  pati
de baix

Parc

11.00h - 11.30h Baixen i pugen per 
l’escala principal

3r A

Pati  del  sorral  i  feixa  de
l’olivera

Feixa de l’escultura i  pati
de baix

Parc

11.00h - 11.30h Surt i entra per la 
porta del CI

3r B

Pati  del  sorral  i  feixa  de
l’olivera

Feixa de l’escultura i  pati
de baix

Parc

11.00h - 11.30h Surt i entra per la 
porta del CI

4t A
Pista / Camp de futbol 11.00h - 11.30h Fan el mateix itinerari 

que a l’entrada i 
sortida del ‘escola.

4t B
Pista / Camp de futbol 11.00h - 11.30h Fan el mateix itinerari 

que a l’entrada i 
sortida del ‘escola.

5è A
Pista / Camp de futbol 11.00h - 11.30h Fan el mateix itinerari 

que a l’entrada i 
sortida del ‘escola.
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5è B
Pista / Camp de futbol 11.00h - 11.30h Fan el mateix itinerari 

que a l’entrada i 
sortida de l‘escola.

6è A
Pista / Camp de futbol 11.00h - 11.30h Fan el mateix itinerari 

que a l’entrada i 
sortida del ‘escola.

6è B
Pista / Camp de futbol 11.00h - 11.30h Fan el mateix itinerari 

que a l’entrada i 
sortida del ‘escola.

SORTIDES I COLÒNIES

Es  programaran,  a  la  PGA,  les  activitats,  sortides  i  colònies  del  curs,  amb  les
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En  el  cas  de  les  sortides,  sempre  cal  mantenir  la  distància  interpersonal  d’1,5
metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.
En el  cas  de les  colònies  es  mantindran els  grups  estables.  Es  prioritzaran  les
activitats a l’aire lliure i es seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:
distància física de seguretat, rentat de mans, etc.
El curs 2021-22 aniran de colònies els grups de P5, 2n, 4t i 6è .

ORGANITZACIÓ DE REUNIONS DOCENTS I TROBADES AMB FAMÍLIES

Les reunions es regiran pels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola i es
podran fer, sempre que es respectin aquests, presencialment en espais prèviament
ventilats i desinfectats.

Si les reunions no es poden fer presencialment, l’eina de comunicació digital serà
Dinantia (utilitza el Gipsy com a eina de videoconferències a través del Calendari
de l’aplicació) 

L’equip directiu fixarà al calendari les reunions i, si s’escau, l’enllaç d’accés a les
mateixes.
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SERVEIS COMPLEMENTARIS

MENJADOR

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la
represa de l’activitat lectiva s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte.

L’empresa  gestora  del  menjador  haurà  d’establir  un  Pla  d’actuació  on  fixi
monitoratge  estable  per  cada  grup  d’infants  i  els  espais  on  es  desenvoluparà
l’activitat.

La recollida i retorn de l’alumnat es farà a l’aula de cada grup i la circulació als
diferents espais es farà evitant aglomeracions i contacte entre grups.

L’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes
entre grups

El professorat dinarà a l’aula polivalent.

ACOLLIDA MATINAL

L’activitat es durà a terme al menjador de l’edifici de primària, per poder garantir
les mesures oportunes.

Cada  infant  haurà  d’anar  acompanyat  per  un  únic  familiar.  Abans  d’entrar  al
centre s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de
mantenir  la  distància  de  seguretat  d’1,5  metres  amb  la  resta  de  persones  que
estiguin a l’espai d’acollida. Haurà d’accedir al centre amb mascareta.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona
de  referència,  i  tant  els  responsables  com  els  infants  hauran  de  portar  les
mascaretes.

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar i netejar l’espai.

EXTRAESCOLARS

Es podran dur terme les extraescolars previstes.
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Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta
quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de
l’activitat realitzada.

En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

La Programació General Anual (PGA) del curs 2021-22 farà èmfasi en els següents 
aspectes:  

● Educació i acompanyament emocional de l’alumnat 

● Acció  tutorial  i  orientació  en  col·laboració  amb  les  famílies,  amb  la
incorporació  d’estratègies  per  compensar  les  desigualtats  dels  entorns
familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i
les dificultats d’aprenentatge. 

● Impuls  a  l’aprenentatge  autònom  i  creatiu  per  part  dels  alumnes,  amb
propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per
tal  de  capacitar  l’alumne  a  autoregular-se.  Tot  això  incidint  tant  en  els
processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.  

● L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la
incorporació  d’estratègies  per  a  fomentar  la  competència  digital  dels
docents  i  dels  alumnes,  prioritzant  aquells  amb  una  baixa  capacitació
digital.  

METODOLOGIES D’APRENENTATGE

Es  mantindrà  l’aprenentatge  basat  en  projectes  i  es  treballarà  en  grups
cooperatius  dins  dels  grups  estables,  en  cap  cas  es  barrejaran  l’alumnat  de
diferents grups estables per treballar.

A educació infantil es podran dur a terme els ambients dins dels grups estables.
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Es mantindrà l’ús del moodle com a recurs de treball tant dins com fora de l’aula.

ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 
CENTRE

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció
educativa i formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia.

L’equip directiu, seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats 
sanitàries elaborarà un Pla de Contingència per respondre a la situació: 

● Elaboració de kits de treball a casa: material fungible, material didàctic, 
dispositiu digital i connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el 
professorat.  

● Reducció del professorat per grup. Centralització de la comunicació i 
tasques en la figura del/la tutor/a i un mestre/a de suport si s’escau.  

● Establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via Dinantia.  

● Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies (ja existents).  

● Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques.

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu aïllament és
una de les mesures més importants per mantenir  el  centre segur i  preservar al
màxim l’assoliment dels objectius educatius i  pedagògics del centre.  Per tant,  la
direcció del centre vetllarà perquè tots els membres de la comunitat coneguin i
respectin al  màxim aquest Protocol  de detecció i  actuació d’un possible cas de
CoViD-19 al centre. 
Si es presenta la sospita de que un alumne, un membre del personal docent o no
docent presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19: 

1. Es portarà al despatx 1/infermeria.
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2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans. 

3.  La persona que es faci  càrrec  de la  persona que presenta simptomatologia
compatible amb la CoViD-19 i s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat a secretaria
per atendre a aquests casos (mascareta quirúrgica i guants). 

4. A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica (del
equip d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les mans i se li posarà guants. 

5. La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal de que vingui
a buscar l’infant el més aviat possible. 

6.  Si  la  persona  amb  símptomes  presenta  un  quadre  greu:  febre  molt  alta  o
dificultats respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061. 

7.  La  direcció  del  centre  es  posarà  en  contacte  amb  els  SSTT  Maresme-Vallès
Oriental i notificarà la incidència. 

8.  La família és la encarregada de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si el CAP considera oportú fer
una PCR per  SARS-CoV-2,  tant  l’infant  com la  seva família  hauran de restar  en
aïllament domiciliari fins conèixer el resultat. 

a. En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de
comunicar  aquesta  situació  als  Serveis  Territorials  del  Maresme-Vallès
Oriental  perquè s’activi  la gestió de la identificació,  aïllament i  seguiment
dels contactes estrets. 

b. En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar
al centre fins que el símptomes manifestats no hagin remès un mínim de 24h. 

En  qualsevol  cas,  l’escalada  de  decisions  en relació  al  tancament  de  l’activitat
presencial en un grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració
sobre el terreny per part de l’autoritat sanitària. 

PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT I HIGIÈNE A L’ESCOLA

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir
la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 els dos pilars en el moment actual de
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control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de
la traçabilitat dels casos.

Grups estables

Des  de  l’inici  d’aquest  curs  2021-22  proposarem  grups  de  convivència  estables
d’alumnat amb el  seu tutor/a respectant  les ràtios establertes pel  Departament
d’Educació amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de possibles
casos  que es puguin  donar  al  llarg  del  curs.  Poden formar  part  d’aquest  grup
estable altres docents o personal de suport educatiu si la major part de la seva
jornada transcorre amb aquest grup.

Però, en canvi, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests
grups, (docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents
grups s’hagin de relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de
protecció  individual,  especialment  el  manteniment  de  la  distància  física  de
seguretat de 1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal
docent  d’aquest  grups  estables  és  la  higiene  de  mans.  Per  aquest  motiu  es
requerirà que tots els membres del grup es renti les mans:

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
● Abans i després d’anar al WC 
● Abans i després del àpats
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

L’escola vetllarà per la disponibilitat de sabó i/o gel hidroalcohòlic per al rentat de
mans a totes les aules. En els cas dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de
paper d’un sòl ús.

Ús de mascaretes

L’escola, en cap cas, oferirà mascaretes als seus alumnes en cas de que el seu ús
sigui obligatori (com és el cas de l’estona d’esbarjo). Els alumnes i les seves famílies
són els responsables de portar la seva mascareta de casa.

Col·lectiu Indicació

Educació Infantil - No obligatòria
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Educació Primària - La obligatorietat del seu ús dins 
del grup estable estarà en funció 
de la situació epidemiològica.

- Indicada fora del grup quan no 
es pugui mantenir la distància 
d’1,5 metres.

Personal docent i no docent - Obligatòria 

Requisits d’accés al centre

● Absència  de  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19  (febre,  tos,
dificultat  respiratòria,  malestar,  diarrea...)  o  amb  qualsevol  altre  quadre
infecciós.

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que l’infant 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.

Control de símptomes

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A
l’inici d’aquest curs 2021-2022, 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’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
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darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

A  l’inici  d’aquest  curs,  totes  les  famílies  del  centre  disposaran  d’un  llista  de
comprovació de símptomes.

La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun
altre símptoma.

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus
fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre
educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes
compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

El pla de neteja, desinfecció i ventilació de que l’escola seguirà per aquest curs
2020-21 a estat adaptat a les característiques i recursos dels que disposa el centre.

+ = ventilació n = neteja

Abans de
cada ús

Després 
de cada 
ús

Diàriame
nt

> 1 vegada 
al dia

Setmanalme
nt

Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació de 
l’espai

+

Manetes i poms de 
portes i finestres n

Es mantindran les
portes obertes 
sempre que es 
pugui.

Superfícies de 
taulells i 
mostradors

n

Baranes i 
passamans, 
d’escales

n
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Cadires i bancs de 
les aules

n

Grapadores i 
utensilis d’oficina, 
aula o despatx

n

Aixetes n

Botoneres de 
l’ascensor

n

Ordinadors n

telèfons n

fotocopiadora i 
multicopista

n

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS

Ventilació de 
l’espai

+

Superfícies o punts 
de contacte 
freqüent amb les 
mans

n

Terra n

Joguines de plàstic n

Joguines o peces 
de roba

n
Un cop a la 
setmana a la 
rentadora.

MENJADOR

Ventilació de 
l’espai

+

Superfície on es 
prepara el menjar

n n

Safates, gots, 
coberts, utensilis 

n
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de cuina...

Taules i cadires n

Terra n

Pel que fa a les zones d’exteriors, (esbarjos), són considerades espais de baix risc
de transmissió de la CoViD-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per
a totes aquelles activitats que es puguin dur a terme a l’aire lliure. 
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