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Presentació Equip Directiu i especialistes

Director: David Real

Cap d´Estudis: Laia Argüelles

Secretària: Susana Ortega 

Mestre de Suport i Atenció a la Diversitat: Ernest Huguet

Mestre especialista Anglès: Manel

Mestres d´Educació Física: Carles Pons/Àlex Ribes

Mestre Música: Dafne Roig

SIEI: Lídia Parra

Mestra de Religió: Elizabeth Granado



Mestres tutores/r

Tutora 4t A: Dolors de Santiago

Tutor 4t B: Estela Montaner

Tutor 4t C: Àlex Ribes



Entrades i sortides. Porta d´accès designada.

PORTA PRINCIPAL

ENTRADA MATINS:    8:45h/8:55h

SORTIDA MATINS:        12:15h/12:25h

ENTRADA TARDES: 14:45h/14:55h 

SORTIDA TARDES :        16:15h/16:25h



Normativa entrada i sortida Cicle Inicial.

1.RESPECTAR horaris d´entrada i sortida. Els alumnes que no siguin puntuals, 
hauran d´esperar fins que entri l´últim grup, sempre acompanyats dels mestres
responsable de la porta d’accès.  

2.Els alumnes hauran d’entrar al centre amb la mascareta posada  fins a  la  seva
aula,  a  banda  de  procurar  mantenir la  distància de seguretat d’1,5 metres. 

3.Els  alumnes que  fan  ús del  transport escolar  entraran  per  la  porta  principal  
acompanyats d’un/a monitor/a i s’esperaran a la sala de mestres, amb el/la 
mateix/a monitor/a,  fins l’hora d’anar a  classe.  Un  mestre els acompanyarà a  
la  classe. Recordeu que s´ha de portar mascareta dins i fora de l´autobus.



Sortides i entrades dins l´horari de classe.

En  el  cas  d’algun/a  alumne/a  que  hagi  de  sortir  del centre  fora  de  l’horari  
habitual,  la persona  que  el/la  vingui  a  recollir  haurà  d’accedir al  centre  amb  
la  mascareta  posada, guardant les mesures de seguretat i fent ús del gel 
hidroalcohòlic que l’escola posarà a la seva  disposició.  

Així  mateix,  haurà  d’emplenar  el  registre  de  sortida  (amb  dades  de 
l’alumne/a, dades de la persona que l’acompanya i relació amb aquest/a)  situat en 
l’espai que hi ha entre les dues portes grises de l’entrada principal.



Acollida i menjador.

Informació penjada a la web de l´escola.



Justificants i reunions amb les famílies.

1. Els justificants de les absències s'han d'enviar per via telemàtica al correu del/la 
tutor/a.

2. Les entrevistes i el contacte amb les famílies seran a través dels canals de 
comunicació següents: 

Agenda

Telèfon

Correu electrònic

Pàgina web

Si el tràmit ha de ser presencial, caldrà demanar cita prèvia.



Possibles símptomes COVID-19
És molt important pel be comú la col·laboració de les famílies en la detecció

dels símptomes. S’ha de prendre la temperatura abans d’anar a l’escola:

.Febre o febrícula (superior a 37’5ºC)

.Mal de panxa

.Vòmits i/o diarrees

.Malestar

.Dolor muscular

.Mal de cap

.Tos

.Dificultat per a respirar

.Mal de coll

.Congestió nasal



Protocol d'actuació COVID-19.

Davant la sospita que un alumne presenti símptomes  compatibles  amb  la  COVID-
19,  es  duran  a  terme  les  següents  accions:

- Es portarà la persona al despatx d’Anglès (4t B) o despatx menjador ( 4t A i 4t C)

- Es prendrà la temperatura.

- Es contactarà amb la família per tal que vingui a recollir-lo.

- Es contactarà amb la infermera de referència del centre per informar del cas. Si
presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061.



Protocol d'actuació COVID-19.

- El centre contactarà amb els Serveis Territorials d’Educació per informar de la
situació, i a través d’ells amb el servei de salut pública.

- La família contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la situació i
fer les actuacions oportunes.

- En cas que el resultat sigui positiu Salut Pública serà l’encarregada de
comunicar la situació a SSTT per activar la gestió de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets. En el cas que el resultat sigui
negatiu, la persona es podrà tornar a incorporar al centre.



Material d'ús diari dels alumnes
.Tindran el seu material d’ús individual “Kit escolar Covid”

.Cada alumne haurà de portar a l'escola la seva carmanyola i l´ampolla marcades.

.Cada alumne tindrà una capseta amb el seu material (goma, llapis, colors…) que no

podrà compartir amb la resta de companys/es.

.En cas de confinament d’un o més grups es vetllarà perquè els alumnes afectats

s’enduguin els seus llibres i els seu Kit escolar COVID per continuar les classes

des de casa. Quan tornem a l’escola presencial s’ha de retornar.

.A la classe podran fer servir les joguines i materials però sempre de forma molt

controlada, en grups reduïts i amb material limitat. Aquest serà desinfectat amb la

mestre/a després de ser utilitzat.



Material d’educació física.

Els alumnes hauran de portar un necesser amb els següent estris, degudament 
marcats amb els noms:

- Gel hidroalcohòlic petit. (plàstic)
- Una ampolla d’aigua petita. (plàstic)
- Un sabó de mans petit. (plàstic)
- Una tovallola petita.
- Una samarreta de recanvi (normalment no hi faran ús d’aquesta)
- Una bosseta per guardar la mascareta.



Entrega de material.

El material l’aniran portant els alumnes durant la primera setmana. (Revisar el
correu).

S'ha de marcar TOT amb el nom i cognoms (dins del llibre).

Se’ls entregarà l’agenda quan s’enviï el rebut de pagament de material.
(secreteria@escolamartamatavendrell.cat )

Recordar que no es pot portar cap joguina de casa a l’escola.
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Mesures d’higiene

1. Ús de mascareta (portar una bosseta per guardar-la quan estiguin en el seu

“grup estable o bombolla”).

2. Ús de bata escolar (Escola Marta Mata).

3. Rentat de mans freqüent (amb aigua, sabó i paper de mans per eixugar-se).

4. Distància de seguretat (en els desplaçaments i quan estiguin fora del seu grup

estable).

5. Ventilació dels espais utilitzats.

6. Lavabos diferenciats per cada classe.

7. S’ampliarà el servei de neteja i desinfecció diària de zones comunes.



Activitats complementàries (sortides,
activitats extraescolars, colònies).

.Aquestes activitats es faran segons el transcurs de la pandèmia.

.Les colònies estan pendent de data de confirmació.



PATIS
El centre disposa de dos d’espais (sorra i pista) destinats a l’esbarjo 
dels alumnes d’educació primària.

Tenint en compte aquests espais, hem organitzat l’esbarjo dels 
alumnes de Primària en dos torns per tal de garantir al màxim la 
seguretat dels alumnes. 

Així mateix cada grup estable haurà d’ubicar-se en zones ben 
delimitades.

- Horari:

10:30/11:00h (4t A).

11:00h/11:30h (4t B i 4t C).



Aniversaris.

• Es pot celebrar però amb mesures.

• El mestre repartirà la coca (haurà de ser comprada, ja tallada, no es 
podrà tallar a la classe) amb guants i els alumnes portaran la seva 
carmanyola buida per posar la coca. 

• Cal avisar al mestre amb antel·lació.



Totes aquestes mesures organitzatives estan recollides al Pla 

d’Obertura de Centre i s’han fet seguint les indicacions del 

Departament d’Educació amb les recomanacions del Departament de 

Salut. 

El document, presentat i aprovat en claustre i consell escolar, es pot 

consultar a la web de l’escola.



Gràcies per la vostra comprensió i 
col·laboració


