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QUAN COMENÇA EL CURS?

El curs comença el dia 13 de 
setembre de 2021 presencialment



MESURES SANITÀRIES



TEMPERATURA

- Cal prendre la temperatura cada dia a 
casa abans de venir a l’escola

- Aquest curs NO cal prendre la 
temperatura a l’ESCOLA CADA DIA.

- Ens cas de temperatura superior a 
37,5º o presentar algun símptome 
compa ble amb la Covid s’ac varà el 
protocol



MASCARETA

- Cal portar la mascareta sempre a par r de 1r fins a 6è al pa , 
passadissos, quan es vingui de casa i a dins l’aula a excepció de 
l'espai exterior quan es gui només el grup estable i a ed. 

sica.  . No es deixarà entrar a l’escola si no es porta posada.
- Els pe ts (3, 4 i 5 anys) han de portar la mascareta dins la 
bossa per si s’han de moure per espais comuns de l’escola i si 
comparteixen pa  amb d’altres grups bombolla.
- Portar una bossa de plàs c o  de paper que es pugui tancar per 
poder guardar la mascareta en cas necessari.
- Els i les alumnes podran ser acompanyats i acompanyades a 
l’escola per 1 familiar, tant a l’hora d’entrada com de sor da, 
amb les mesures sanitàries de mascareta i neteja de mans fins 
al pa , no podran entrar dins l’edifici de  l’escola. Només el  
pe ts podran entrar dins l’aula un acompanyant si és necessari.



DISTÀNCIA DE SEGURETAT

- Cal mantenir la distància 1,5 metres a 
les entrades i sor des. 

- Els grups estables (grup-classe) no 
poden tenir contacte amb un altre 
grup, i així, en cas de contagi es pot 
seguir la traçabilitat.

- Els grups estables es podran barrejar al 
pa  si porten mascareta. Si es manté el 
grup estable en el pa  podran treure’s 
la mascareta(esmorzar o en zones 
delimitades). 



Neteja de mans

- S’han de netejar les mans amb 
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic

- Tindran un dispensador a cada 
classe i a les entrades de l’escola



AIGUA

- Cada infant portarà una ampolla 
d’aigua que es pugui reomplir 
marcada amb el nom



DECLARACIÓ RESPONSABLE

- Cada família ha de signar una 
declaració responsable que us 
obliga a seguir les mesures 
sanitàries.

- Es facilitarà el primer dia d’escola.



CARNET DE VACUNACIONS

- És altament recomanable tenir al 
dia el carnet de vacunacions



VENTILACIÓ, NETEJA I 
DESINFECCIÓ

- Es netejarà cada dia l’escola a l’acabar la jornada.
- Cada grup ndrà assignat un wc, i els del pa  es 

tancaran, només podran anar al seu
- Es ven larà la classe cada hora durant 10 min com 

a mínim
- Es netejaran les joguines compar des 
- Els alumnes col·laboraran en la neteja de taules 

quan aquestes hagin de ser compar des per altres.
- Podran portar material de casa i s’haurà de netejar 

si el comparteixen



SORTIDES I ENTRADES
- Els infants podran entrar per la porta de 

la Font de l’Aixeta o per la porta de la 
llar d’infants

- A dins l’edifici els PETITS entraran 
directament cadascú a la seva classe.

- Els MITJANS entraran per la porta de la 
porxada

- Els GRANS entraran per la porta dels 
grans



HORARIS ENTRADES
NIVELL - GRUP ACCÉS A L’EDIFICI

HORA D’ENTRADA -HORA DE SORTIDA

PETITS - 1 Porta Petits 1 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

PETITS - 2 Porta Petits 2 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

PETITS - 3 Porta Petits 3 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

MITJANS 1r. Porta del porxo 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

MITJANS 2n. Porta del porxo 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

MITJANS 3r. Porta del porxo 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

GRANS 4t. Porta principal 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

GRANS 5è. Porta principal 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h

GRANS 6è. Porta principal 8,55 a 9,10 - 12,25 a 12,30 /  14,55 a 15,10 - 16,25 a 
16,30h



HORARI EL PRIMER DIA D’ESCOLA

Per tal de poder donar la benvinguda a tots els 
infants de l’escola, el primer dia entraran:

- PETITS: a les 9,00h
- MITJANS: a les 9,00h
- GRANS: a les 9,0h
- 3 ANYS: a les 9,30h

IMPORTANT: la mascareta posada



ADAPTACIÓ 3 ANYS

Grups d’alumnes Horaris personal docent i PAS

grup construccions Matins del 13 al 17 de 
9,30 a 12,30

Ferran

grup sensacions Matins del 13 al 17 de 
9,30 a 12,30

Lluïsa

grup art Matins del 13 al 17 de 
9,30 a 12,30

Iris



ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, 
PROFESSIONALS I ESPAIS.

NIVELL - GRUP Nº
ALUMNES 

PROFESSORAT REFERENT ALTRES DOCENTS ESPAI

PETITS -  Construccions 18 Carme Carina, Iris, Helena, Marc Construccions

PETITS -Sensacions 18 Fina Carina, Iris, Helena, Marc sensacions

PETITS - Art 18 Anna V. Carina, Iris, Helena, Marc art

MITJANS 1r. 20 Anita Lluïsa, Sílvia,  1/3???, Pau, Helena 1r

MITJANS 2n. 18 Glòria Lluïsa, Marta/Ferran, Iris, Pau, Helena 2n

MITJANS 3r. 14 Montse Lluïsa, Marc, Marta/Ferran, Iris, Pau 3r

GRANS 4t. 25 Pau Roser, Marc, Marta/Ferran 4t

GRANS 5è. 19 Alba  Marc, Marta/Ferran, Iris, Pau 5è

GRANS 6è. 19 Sílvia Marc, Pau, Ferran 6è



PLA DE TREBALL EN CAS DE 
CONFINAMENT

En la situació de confinament les mesures que es prendran seran que 
cada grup man ndrà contacte amb el/la mestra de referència per 
videoconferència, whatsapp, telèfon, correu electrònic i plataforma 
moodle. 

Es proposaran tasques tenint en compte l’edat dels infants, les seves 
necessitats i seran globalitzades, significa ves, mo vadores i avaluables.

El seguiment per part del docent serà setmanal o diari depenent de 
l’edat de l’infant, com també el contacte amb les famílies.



HORA D’ESBARJO
- Atès que disposem d’un espai ampli de pa : 
1.  tots els alumnes de primària sor ran a les 10,30 fins les 11h. S’establirà una zona per a cada grup-bombolla 
on podran esmorzar i «respirar» sense l’ús de la mascareta, i la resta del pa  serà comú on podran jugar barrejat 
amb la mascareta posada.

2. Els pe ts sor ran a les 10,30h fins les 11,15h  i es distribuiran en els tres espais: sorrera, muntanyeta i bosc. 
Sor ran tots junts per poder relacionar-se i hauran de portar la mascareta.
A les 11,15h cada grup anirà al seu espai de pa  parcel·lat on es podran treure la mascareta ja que estaran amb 
el seu grup bombolla.

- Els pe ts i els mitjans esmorzaran cada grup a la seva aula, però hi ha oberta la possibilitat d’esmorzar a fora el 
pa  amb en el seu espai designat per grup-bombolla. Els grans esmorzaran fora el pa  en el seu espai delimitat.

- El WC del pa  quedarà tancat, havent d’anar al WC que cada grup ngui assignat.

- Hauran de portar una ampolla d’aigua per poder beure, que es podrà reomplir quan calgui.



SERVEI DE MENJADOR

- Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes 
usuaris, es man ndran els horaris i espai de menjador del curs passat. I sempre es 
man ndran els grups estables dins el mateix menjador, distribuint-lo per taules i torns.

- Quan su n al pa  hauran de posar-se la mascareta si no estan amb el seu grup bombolla.

- El WC del pa  quedarà tancat, havent d’anar al WC que cada grup ngui assignat



EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA
-  Les ac vitats extraescolars i l’espai d’acollida (es farà al menjador i en 
aules). Quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, 
caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o u litzant la mascareta.
Les ac vitats complementàries que es fan al centre estan per determinar 
segons la demanda de les famílies.

- Acompanyarem els alumnes des del grup estables al lloc que es realitzi 
l’ac vitat extrescolar.



SORTIDES I COLÒNIES
Caldrà tenir en compte les mesures de 
seguretat quan fem sor des i altres 
ac vitats complementàries, tant les del 
mateix centre com les del lloc on es fa 
l’ac vitat i en el transport, quan aquest sigui 
necessari. 



REUNIONS AMB LES FAMÍLIES
- Les reunions amb les famílies seran 

telemà ques o presencials segons l’estat 
de la pandèmia i sempre respectant les 
mesures sanitàries.

- A principi de curs es faran les reunions 
d’inici de curs de manera telemà ca.

- A principis de setembre es farà la reunió 
per a famílies noves de pe ts i de 4 i 5 
anys de manera telemà ca també.



PLA D’ACTUACIÓ EN LA DETECCIÓ 
D’UN POSSIBLE CAS DE COVID

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compa bles amb la COVID-19 al centre 
educa u: 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual
 2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha inicia t símptomes com a la persona que 
quedi al seu càrrec).
 3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
4. En cas de presentar símptomes gravetat es trucarà també al 061
5. El centre contactarà amb el servei territorial d'Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el 
servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer 
les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui 
conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas que finalment es confirmi el 
cas, Salut Pública serà l'encarregada de la iden ficació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.



Gràcies pel vostre suport diari i poder complir així amb 
aquestes mesures i poder garan r la seguretat de tots i 

totes dins de l’escola


