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ESCOLA FERRER I GUÀRDIA



L’ESCOLA TORNA A OBRIR LES PORTES! 

PERÍODE DE CONFINAMENT
El confinament i el tancament de les escoles ha 
tingut un impacte directe a tots els nens i nenes de 
l’escola  en vosaltres,  les seves famílies i també en 
nosaltres els i les mestres.

Després de molts mesos de no poder venir a 
l’escola ens fa molta il·lusió poder retrobar-nos, 
veure’ns,  parlar  i compartir . 

REOBERTURA DEL CENTRE
Les portes de l’escola tornen a estar obertes però 
com sabeu amb moltes mesures de prevenció i 
canvis importants en l’estructura interna del 
centre.

Caldrà l’esforç per part de tots i totes perquè tot 
funcioni i molta capacitat d’adaptació i confiança 
amb la tasca de l’equip  docent.  
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NOUS PROTOCOLS DE 

CENTRE!

Horari escolar 
9h-12.30h 

15h-16.30h

Primària NO farà sisena hora 

aquest curs!
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Grups estables
P3                                 1 grup

P4-P5                      3 grups 

1r-2n                        3 grups

3r-4t                       3 grups

5è-6è                      3 grups



NOUS PROTOCOLS DE 

CENTRE!

Accés a l’escola 
Les famílies només podran tenir accés al pati de l’escola. 

Dins l’edifici caldrà tenir SEMPRE cita prèvia amb secretaria, direcció o per 
les entrevistes de la mestra tutora.

Per fer gestions a consergeria caldrà accedir per la porta de fusta del carrer 
Roger de Llúria i esperar al carrer fins que la conserge permeti l’accés.

SEMPRE CALDRÀ FER ÚS DE LA MASCARETA I MANTENIR LA DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT. 
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

ENTRADES I SORTIDES INFANTIL
P4 I P5 P3
8.55h a 9:00h             12.25h a 12.30h 9:10 a 9:15h               12:40h a 12:45h

14.55 a 15:00h  16:25 a 16.30h 15.10h a 15.15h         16:40h a 16:45h

Entrada per la porta de ferro C/ Roger de Flor, accés per la rampa del pati fins al pati d’infantil. 
Esperar davant l’aula corresponent a una distància prudencial de la resta de persones.   

               *Els alumnes només poden entrar  acompanyats per un adult

Al migdia s’obrirà la porta del C/Roger de Flor a les 12:25 per P4 I P5 i 12:35 per P3 per tal de 
recollir el nen/a. 

La sortida serà de manera  esglaonada per la porta de vidre d’accés del C/Roger de Llúria
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

ENTRADES PRIMÀRIA
8.55h a 9:00h  Entrada esglaonada  per la porta de ferro GRAN del C/ Roger de Flor, accés per la 
pista del pati fins a la zona de cada cicle. 

L’alumne podrà anar a la fila del seu grup estable  i  NOMÉS UN ACOMPANYANT esperar a la zona 
indicada preservant la distància de seguretat amb les altres persones. 

Zona famílies Cicle Inicial:  al costat de la pista que dóna al mural pintat. 

Zona de famílies de Cicle Mitjà: al costat de la pista que dóna al carrer.

Zona famílies Cicle Superior: al costat de la pista que dóna al rocòdrom. 

Al migdia s’obrirà la porta del C/Roger de Flor a les 12:25 per tal de fer el mateix accés i 
recollir el nen/a.  Se sortirà esglaonadament per la mateixa porta.
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

SORTIDES PRIMÀRIA
S’obrirà la porta del C/Roger de Flor a les 16:25 per tal de fer el mateix recorregut i recollir el 
nen/a.

 12:25h i 16:25h Sortida dels grups de Cicle Inicial.

12:30h i 16:30h Sortida dels grups de Cicle Mitjà.

12: 35h i 16: 35h Sortida dels grups de Cicle Superior.

Sortida esglaonada per portes d’accés del C/Roger de Flor.
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

GRUPS ESTABLES
- Els grups estables estaran formats per menys de 20 alumnes a excepció del grup de p3 que 

estarà tot junt a una aula de més dimensions. 

- Cada grup estable tindrà assignada una mestra tutora o tutor que farà la majoria de les hores 
de classe amb el grup. 

- A primària,  en el grup estable  l’alumnat portarà  sempre la mascareta dins la seva aula fins a 
nova ordre.  

 

- Tots els  mestres estaran  amb mascareta a l’aula i fora d’aquesta fins a nova ordre. 
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

PATIS
Els grups estables esmorzaran a l’aula per tal de mantenir al màxim les mesures de higiene. 

Infantil el pati es dividirà en 2 torns als espais de pati d’infantil

10:30 h a 11: 00h   p3 i un grup de p4-p5

11:00h a 11:30h      dos grups de p4-p5

Primària: el pati es dividirà en 3 torns als espais del pati i del centre obert ( 3 dies per setmana) 

10:15 h a 10:45h   3 grups de cicle inicial 

10:45h a 11:15h     3 grups de cicle mitjà

11:15h a 11:45h      3  grups de cicle superior
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
- Les entrevistes amb la tutora o tutor es podran fer en format virtual o presencial, sempre 

amb cita prèvia. 

- Les reunions de famílies es faran en format virtual per recomanació del Departament 
d’Ensenyament i de Salut.

- Les comunicacions i circulars es faran en format virtual : mail de figgra, whatsapp i web de 
l’escola i dels cicles. 

- Per fer gestions a consergeria caldrà accedir per la porta de fusta del carrer Roger de Llúria i 
esperar al carrer fins que la conserge permeti l’accés.

 

- Per fer consultes o entrevistes amb direcció caldrà tenir cita prèvia trucant a l’escola. 
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA 
La família  ha de signar una declaració responsable conforme el seu fill/a no està malalt.

La família o tutors de l’alumne han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 
comprovar que no tingui la temperatura per sobre de 37.5º ni cap dels següents símptomes:

- Febre o febrícula
- Tos
- Dificultat respiratòria
- Mal de coll
- Congestió nasal 
- Mal de panxa
- Mal de cap
- Vòmits o diarrees
- Malestar general
- Dolor muscular
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA 

No es pot anar a l’escola si l’alumne presenta alguna de les següents situacions:

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu de Covid-19.

- Està en espera del resultat de PCR o prova diagnòstica.

- Conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19.

- Es troba en un període de quarantena per haver estat en contacte amb un cas de Covid-19.
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

GESTIÓ DE CASOS
Quan un alumne estant a l’escola presenti símptomes compatibles amb la Covid-19:

- Se’l portarà a un espai separat d’ús individual i ben ventilat amb un mestre/a 

acompanyant i es posaran una mascareta.

- S’avisarà a la família perquè el vingui a buscar ràpidament i se’ls recomanarà que es 

traslladin al domicili i truquin de seguida al centre de salut (CAP).

- El/La  pediatre/a de família valorarà el cas i si cal realitzar un PCR.  Si és així caldrà 

restar a casa fins a tenir els resultats. 

- A partir d’aquí es  seguiran les instruccions donades pel Centre Sanitari. 
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NOUS PROTOCOLS DE CENTRE!

CAS NEGATIU 

- NORMALITAT EN EL GRUP.

- RETORN DE L’ALUMNE AFECTAT 

QUAN INDIQUIN ELS SERVEIS 

SANITARIS.
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CAS POSITIU 

- QUARENTENA DE TOT EL GRUP DE 14 

DIES I PROVA PCR.

- GERMANS EN QUARENTENA I PROVA 

PCR.



MATERIAL ESCOLAR
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MOTXILLES INFANTIL

AGENDES I CARPETES PRIMÀRIA

Aquest curs no lliurarem el material a les famílies, ho farem directament a les aules a 

cada alumne. CAL HAVER FET PRÈVIAMENT EL PAGAMENT ( no cal portar el paper 

justificant).



MATERIAL DE CASA
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MASCARETA

Caldrà portar una mascareta posada, una bossa o caixeta per guardar-la,  i  una 

mascareta de recanvi.  És important que es canvi cada dia i  tot porti el nom del nen/a 

posat.

CANTIMPLORA

Cada alumne ha de portar una cantimplora per l’escola amb el nom posat. 

CARMANYOLA I TOVALLÓ

Caldrà portar la carmanyola de l’esmorzar i un tovalló perquè esmorzarem a l’aula.

MOCADORS

Un paquet de mocadors de caixa els alumnes d’Educació Infantil i un petit els d’Educació 

Primària.



SERVEI ACOLLIDA I MENJADOR

17

ACOLLIDA

L’empresa de menjador oferirà un servei d’acollida al matí i a la tarda:

8:00h a 9:00h

16:30h a 17:00h

MENJADOR

L’empresa ofereix el servei de menjador amb normalitat. Els alumnes dinaran per grups 

reduïts. 

TELÈFON DE LA COORDINADORA ( NÚRIA) : 607.32.75.25



DADES PERSONALS
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ÉS MOLT IMPORTANT QUE AQUEST CURS A L’ESCOLA TINGUEM LES VOSTRES DADES 

ACTUALITZADES. 

US PASSAREM UN FORMULARI PER CORREU ELECTRÒNIC PER TAL DE RECOLLIR LA 

INFORMACIÓ.

ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA CAL QUE TINGUIN LES DADES PERSONALS DE L’AGENDA ESCRITES 

I BEN ACTUALITZADES. 
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MOLTES GRÀCIES!


