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• Aquesta presentació és un resum del Pla d’organització de centre 2021-22 aprovat 

pel Consell escolar. Aquest document s’anirà actualitzant i caldrà anar-lo 

consultant.

• Al web de l’escola hi trobareu penjat el document íntegre. Us recomanem que el 

llegiu atentament. 

• Les reunions d’inici de curs es realitzaran la darrera setmana de setembre (temes 

organitzatius, pedagògics i mesures d’higiene i prevenció). Durant el curs, la 

comunicació amb les famílies es farà principalment a través de la llibreta (Ed. 

Infantil) i l’agenda (Ed.primària), o via telefònica.

• Es continuarà prioritzant la formació digital dels alumnes de primària des de l’inici 

de curs.



REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE
• El primer dia d’escola per accedir al centre, cada alumne/a haurà de portar la 

declaració responsable completada i signada. (enllaços: EI- EP)

• L’alumnat que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19 o que es trobi 
confinat per haver tingut contacte estret amb un positiu NO podrà assistir al 
centre.

• Les famílies han d’haver comprovat a casa que el seu fill/a no té cap dels 
símptomes descrits a l’annex 1 del Pla d’organització (enllaç).

• Els alumnes que són contactes estrets amb un positiu i que han passat la malaltia 
(amb una prova diagnòstica que així ho confirmi TAR o PCR) en els 6 mesos 
anteriors a l’últim contacte amb el cas, NO cal que facin quarantena (tot i que sí 
que caldrà que segueixin escrupolosament les mesures de seguretat).

• Els alumnes que són contacte estret amb un positiu i NO han passat la malaltia en 
els 6 mesos  anteriors a l’últim contacte amb el cas, SÍ han de fer quarantena.

• Els alumnes convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la 
presència de símptomes compatibles amb la Covid-19 i que està a l’espera dels 
resultats) que no hagin passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos, no poden assistir 
a l’escola fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden tornar al 
centre. 



REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE
• ÚS DE LA MASCARETA: 

- Ed. Infantil: no és obligatòria. Els alumnes de transport, servei d’acollida i 

extraescolars han de portar mascareta. Demanem que cada alumne/a d’ed. infantil 

porti una mascareta a la motxilla per si és necessari utilitzar-la en algun moment.

- Ed. Primària: és obligatori portar-la posada sempre, tant dins l’aula com fora 

d’ella. L’alumnat només se la podrà treure quan estigui menjant a l’estona 

d’esbarjo o de menjador i quan estigui a l’exterior només  amb el seu grup de 

convivència estable. 



MESURES DE PROTECCIÓ
1.Distanciament físic mínim d’1.5 m: tothom que no formi part del grup estable (personal del 
centre, alumnes i familiars que hagin d’accedir a l’edifici o als aularis per algun motiu concret).

2. Rentats de mans periòdics vàries vegades al dia (aigua i sabó o solució  hidroalcohòlica).

3.Ús de mascaretes: 

- Ed. Infantil: portaran mascareta els alumnes de transport, els usuaris del SAM-SAT i 
d’extraescolars. Cada alumne/a portarà una mascareta a la motxilla per si és necessari utilitzar-la 
en algun moment.

- Ed. Primària: és obligatori portar la mascareta posada sempre, tant dins l’aula com fora d’ella. 
L’alumnat només se la podrà treure quan estigui menjant a l’estona d’esbarjo o de menjador o 
estigui a l’exterior només amb el seu grup de convivència estable. Cada alumne/a portarà una 
mascareta de recanvi a la motxilla.

4.Ventilacions periòdiques dels espais vàries vegades al dia. Les finestres i portes de les aules 
estaran obertes sempre que sigui possible.

5. Ús de material individual pels alumnes de primària ( llapis, goma, colors...).

6. Cada aula disposarà de solució hidroalcohòlica, rotlle de paper de mans i mascaretes de 
recanvi.



ENTRADES I SORTIDES
•Les famílies no podran entrar al recinte escolar sense cita prèvia (excepte les 

d’EI3 durant el període d’adaptació). Quan s’entri al recinte escolar caldrà 
guardar la distància de seguretat, portar mascareta i rentar-se les mans amb 
solució hidroalcohòlica.

•Recomanem que cada infant sigui acompanyat o recollit per una sola persona, 
per evitar aglomeracions. Caldrà esperar-se fora del recinte escolar mantenint la 
distància de seguretat (1,5m). 

•Aquest curs no es podrà utilitzar l’aparcament de patinets per tal de poder 
respectar els itineraris de sortida dels grups classe.

• Si un alumne/a arriba tard i troba el seu portal tancat haurà d’accedir a l’escola 
pel portal principal.

• Si un alumne/a no pot assistir a classe caldrà avisar a l’escola i al menjador i a 
les activitats extraescolars, si és el cas.



•Ed. Infantil: 
- L’ús de mascareta no és obligatori a aquesta edat.
- A l’entrar els alumnes s’aniran situant sobre l’itinerari marcat (un 
color per cada grup classe) on hi haurà la tutora. A la sortida la tutora els 
acompanyarà fins al portal on els estarà esperant un familiar.

•Ed. Primària:
- Els alumnes  accediran amb la mascareta posada i mantenint la 
distància de seguretat entre grups estables (1,5m).
-Tant a l’entrada com a la sortida, seguiran un itinerari marcat per 
colors al terra fins arribar a la seva aula a on hi trobaran al tutor/a.
- Aquest curs escolar tampoc no hi haurà SEP post-lectiu. Tot l’alumnat 
acabarà les classes del matí a les 12:25 o 12:30h

A 2/4 DE 5 I QUAN TOT L’ALUMNAT HAGI SORTIT, TOTS ELS ACCESSOS AL 
RECINTE ESCOLAR QUEDARAN TANCATS.
L’ALUMNAT QUE FACI ALGUNA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR JA HAURÀ ACCEDIT 
AL RECINTE AMB EL MONITOR/A CORRESPONENT.

ENTRADES I SORTIDES



PORTALS  D’ACCÉS 
AL CENTRE

ED. INFANTIL
EI3 A: rosa
EI3 B: verd
EI4 A: blanc
EI4 B: taronja
EI5 A: vermell
EI5 B: marró

CICLE 
MITJÀ 
blau

CICLE INICIAL
blanc

CICLE SUPERIOR
groc

Cada cicle tindrà assignat un portal d’accés al recinte escolar assignat:
Amb itineraris de circulació marcats a terra.



ESBARJO
•Hi haurà dos torns de pati:

- Educació Infantil: 10:15 a 11:00h. (6 sectors de joc).

- Educació Primària: 11:00 a 11:30h. (5 sectors de joc).

A l’ed. infantil es faran patis rotatius on cada dia de la setmana cada grup de 
convivència estable farà l’estona d’esbarjo en una zona diferent.

A l’ed. primària es faran patis rotatius on cada dia de la setmana diversos 
grups de convivència amb mascareta faran l’estona d’esbarjo en una zona 
diferent. 

•Educació infantil: Cada grup classe té una zona  assignada rotativament.

 - Esmorzaran a l’aula i després aniran a la zona del pati assignada aquell dia.

•Educació primària: Cada nivell (Ex: 1rA i 1rB) té una zona assignada de 
manera rotativa.

  - Es baixarà al pati i cada grup classe esmorzarà en un sector de la zona 
assignada separat de l’altre grup classe que és en aquesta mateixa zona. 
Els/les alumnes es treuran la mascareta l’estona de menjar i se la posaran per 
poder jugar amb els companys/es de l’altra classe del nivell.

 - Portaran una bosseta d’esquena de cordons amb: bossa per la mascareta, 
ampolla petita d’aigua i esmorzar, que baixaran al pati.

 - No es podrà compartir l’esmorzar. 



SECTORS D’ESBARJO
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA



EDUCACIÓ 
FÍSICA/PSICOMOTRICITAT 

•Ed. Infantil: farà psicomotricitat al pati o al gimnàs.

•Ed. Primària: farà ed. física al pati o al pavelló. 



MENJADOR
• Hi haurà 2 torns: 

-1r torn: ed. infantil i cicle inicial.
- 2n torn: cicle mitjà i cicle superior.

• S’utilitzarà l’espai del menjador.

• Els/les alumnes dels grups de convivència estables seuran junts i hi haurà 
una separació entre grups de 2 metres.

• Les monitores faran ús de la mascareta en tot moment.

• Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

• Els/les alumnes d’EI 3 podran fer la migdiada probablement fins acabar el 
primer trimestre.

• Durant l’estona d’esbarjo del menjador s’utilitzarà una altra zonificació 
diferent de la utilitzada al pati del matí. Quan estiguin a l’exterior del 
menjador els/les alumnes d’educació infantil es distribuiran per grups 
estables i els/les alumnes de primària per nivells.



TRANSPORT
•Tots els alumnes (ed. infantil i primària) portaran mascareta i 
guardaran la distància de seguretat entre grups de convivència 
estables dins l’autocar i fins arribar a l’aula.

• L’entrada i sortida serà pel portal habitual (carrer Bernat Boadas).
• Tots els alumnes portaran mascareta i guardaran la distància de 

seguretat, degut a la coincidència d’alumnat de diferents grups de 
convivència. 

• Zones disponibles a utilitzar: el pati, l’espai habitual, el pavelló al matí 
i el menjador a la tarda.

SERVEI D’ACOLLIDA



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Es preveu que les activitats extraescolars de migdia puguin començar a 
l’octubre. 

• L’obertura d’aquestes dependrà del que les autoritats decideixin en 
funció de l’estat de la pandèmia en cada moment.

 
• El personal que realitza les diferents activitats de migdia recollirà els 

alumnes fora del recinte escolar, en una zona determinada, encara per 
concretar.



Els portals al matí s’obriran a les 8:50h. i es tancaran a les 9:05h. A la tarda 
s’obriran a les 16:25h. i es tancaran a les 16:35h. S’entrarà i sortirà de manera 
esglaonada segons l’horari marcat en el següent quadre:
IMPORTANT!!! Les famílies han de tenir en compte els horaris d'entrada i sortida 
del grup classe del seu fill/a.

*L’Ajuntament tallarà el carrer Bernat Boadas al trànsit durant la franja d’entrada i sortida 
escolar per tal de facilitar a l’alumnat l’accés al centre.

OBERTURA I TANCAMENT D’ACCESSOS



Tenim moltes ganes de començar 
un nou curs amb vosaltres !

L’equip de mestres de l’escola.


