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Entrades i sortides

. La porta d’accés dels alumnes de 3r és a través de la pista. 

. Horari:

ENTRADA MATINS   9:05h a 9:15h

SORTIDA MATINS        12:35h a 12:45h

ENTRADA TARDES        15:05h a 15:15h 

SORTIDA TARDES         16:35h a 16:45h



Normativa entrades i sortides

● Els alumnes entraran al Centre per la pista sense cap acompanyant, amb la mascareta posada,

mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres.

● Els primers dies, les tutores de 3r, estarem a la porta esperant-los, els dies successius ja podran entrar

sols i anar cap a l’aula on els estarem esperant. En tot moment hi haurà mestres vigilant els accessos.

● Si voleu que el vostre fill/a surti sol, cal emplenar el full d’autorització. Demanar-lo a la tutora.

● Si no sou vosaltres els que veniu a recollir els vostres fills heu emplenar el full d'autorització (autoritzant

altres persones a recollir els vostres fills).

● Les portes d'entrada a l’escola es tancaran a les 9:15 i a les 15:15, per tant és molt important ser puntuals.

● El marge de 10 minuts s’ha fet perquè aquelles famílies que tinguin germans puguin arribar a temps als

diferents accessos.

● Si arribeu tard la porta d'accés serà la de secretaria i haureu d'emplenar el justificant a consergeria.



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.

La informació estarà penjada a la pàgina web de l’escola.



Justificants i reunions amb les famílies

1. Els justificants de les absències s'han de fer arribar a la tutora que us facilitarà el
document perquè el pugueu emplenar.

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

Agenda

Telèfon de l’escola

Correu electrònic

Pàgina web

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



Carta de Compromís

La farem arribar a les famílies a través de l’agenda perquè la signin i la

retornin. Aquesta carta ha estat actualitzada tenint en compte els canvis

provocats per la Covid-19.



Possibles símptomes COVID-19
És molt important la col·laboració de les famílies.

Cal prendre la temperatura abans d’anar a l’escola i davant de qualsevol d’aquests

símptomes quedar-se a casa:
. 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



Material d'ús diari dels alumnes

. Tindran el seu material d’ús individual “Kit escolar Covid” (goma, llapis, colors…).

. 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 aquest material s’ha de retornar.

. El material de l’alumne ha d’estar marcat amb el nom.

. Les bates han de portar beta i cada divendres se les enduran cap a casa per

rentar.

. Els llibres han d’estar folrats i amb el nom.



Aniversaris

. Cal avisar a la mestra amb antel·lació.

. Es recomana portar coca amb xocolata (en porcions). No es poden portar pastissos o

altres menjars fets a casa.

. La mestra serà qui repartirà la coca i la xocolata i la dipositarà a la carmanyola de

cada alumne/a.



Material d’educació física

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

- Gel hidroalcohòlic petit. 
- Una ampolla d’aigua petita. 
- Un sabó de mans petit.
- Una tovallola petita.
- Una samarreta de recanvi.
- Una bosseta per guardar la mascareta.



Entrega de material

Durant la primera setmana els alumnes hauran d’anar portant el material.

S'ha de marcar TOT amb el nom i cognom.

Se’ls entregarà l’agenda quan es faci arribar el rebut de pagament de material.
(secreteria@escolamartamatavendrell.cat )
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Mesures d’higiene

1. Ús de mascareta (portar una bossa per guardar-la).

2. Ús de bata escolar.

3. Rentat de mans freqüent.

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

estable).

5. Ventilació dels espais.

6. Lavabos diferenciats per cada classe.

7. Neteja i desinfecció diària de zones comunes.



Activitats complementàries 

. Les sortides i les colònies previstes per aquest curs es duran a terme  
segons l’evolució de la pandèmia.



Patis

. El pati està dividit en zones i organitzat en dos torn.

. L’horari d’esbarjo de 3r serà de 10:30h a 11:00h.

. S’esmorzarà a l’aula per evitar riscos.

. Es recomana portar esmorzars variats i saludables.



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 col·laboració

Tutores de 3r


