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1. INTRODUCCIÓ  

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació 
de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les 
interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.  

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 
l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels 
centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat 
d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat 
educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat 
d'oportunitats i d'accessibilitat.  

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 
tenir diversos efectes sobre la salut física i emocional dels infants. Aquests efectes poden ser 
més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una 
dificultat d’aprenentatge. 

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada 
d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre 
ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del 
personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer 
front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre 
d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la 
normativa existent. 

Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola 
en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.  

Aquest document que estarà a disposició de la Inspecció Educativa i a la web del centre: 

- esdevé la previsió per a l’escenari d’obertura per encetar el curs 20-21 el 14 de setembre 
de 2020 

- pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les 
màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als 
centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una 
educació de qualitat. 
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2. SEGUIMENT DEL PLA 

El Pla d’obertura és flexible i obert. Ha estat prioritat i competència de l’Equip Directiu en una 

primera fase l’elaboració d’aquest. Posteriorment serà compartit i ampliat en claustre i alhora 

coordinat amb els serveis externs que han col·laborat per a la seva execució.  

Queda subjecte a una revisió constant per tal d’incloure les modificacions oportunes atenent a 

les indicacions i normatives del Departament de Salut i d’Educació. 

L’objectiu del seguiment i modificacions del pla són: 

� el benestar i la seguretat de tots els integrants de la comunitat educativa 

� l’adequació del projecte educatiu de centre adaptat a les noves 

circumstàncies i realitat (tot optimitzant els recursos humans, materials, 

econòmics i tècnics dels quals disposem).  

És responsabilitat de la Direcció de l’escola el seguiment del Pla, sent alhora indispensable la 

col·laboració i el compromís de tots els integrants de la comunitat educativa i professionals del 

centre.  

Es farà valoració constant i revisió periòdica del pla atenent a tots els recursos dels quals 

disposem i als indicadors següents: 
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3. DIAGNOSI 
 

El 12 de març vam haver de tancar l’escola pensant que en uns dies podríem tornar a la 

normalitat... 

No va poder ser i el final del segon trimestre i la totalitat del tercer, es van haver d’impartir de 

manera telemàtica, fet que va obligar a pensar i construir de zero una escola virtual en la 

qual cap membre de la comunitat educativa s’hi havia trobat abans.  

Les actuacions que es van dur a terme per tal que l’alumnat pogués seguir en contacte amb els 

aprenentatges, van ser:  

- Creació de gmails per a cada grup-aula, gestió tutorial contínua i comunicació 
estreta amb les famílies 

- Actualització del web de l’escola amb pestanyes d'accés ràpid on es penjaven tots 
els materials de forma pública (per garantir l’accessibilitat a tota la informació)  

- A INFANTIL: propostes d’activitats relacionades amb els projectes del centre 
(plàstica, contes, llum, psicomotricitat, hort, llengua, mates, aniversaris, música…) 
amb vídeos-guia de les mestres. Es feia arribar un vídeo cada setmana amb la 
proposta d’aula i una altra proposta relacionada amb algun projecte de l’escola. 

- PRIMÀRIA: propostes setmanals de dues activitats diàries relacionades amb les 
diferents àrees i amb el moment que s’estava vivint. Es feia el retorn per part de les 
mestres de les activitats fetes per l’alumnat, via correu electrònic.  

- Equipament informàtic: tant a l’etapa d’infantil com a  l’etapa de primària les 
necessitats de dispositius digitals per part de l’alumnat ha estat minoritària i el 
seguiment de les tasques no ha estat un problema. A aquells alumnes que ho van 
necessitar, l’escola els hi va facilitar dispositius (tablets) que seran retornades al 
setembre. 
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QUÈ HEM APRÈS COM A CENTRE? 
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4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS, PROFESSIONALS I 

ESPAIS 

Per tal de poder elaborar un pla d’obertura el màxim realista possible, hem tingut en compte els 

següents aspectes: 

● Consolidació aquest curs d’Escola d’una línia: 3 grups infantil i 6 grups primària 

● 9 aules tutoria + 11 aules polivalents 

● Totes les entrades, accessos disponibles als centre i espais exteriors 

● Ampliació de recursos humans en la plantilla docent:  3 dotacions senceres 

○ 1 TEI per P3 (Tècnic Educació Infantil) 

○ 1 docent per Infantil 

○ mitjà jornada docent d’Anglès 

○ i mitjà jornada docent d’Educació Especial. 

● Organització dels grups estables heterogenis segons matricula amb un únic 
tutor/a, assignant docents especialistes estables per a cada 2 o 3 grups 
(per tal de desdoblar en mitjos grups el propi grup aula la major part de la 
jornada setmanal) 

● Criteri bàsic: garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat dels grups i docents  en la mesura 

del possible, i amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 

CURS Espai aula 
TUTORIA + DOCENT FIX 

ESPECIALITATS 
ANGLÈS o REFORÇOS 

P3 (25) Pis inferior SUSANA + NOELIA BELEN (TEI) 

Elia (Directora) 

P4 (24) Pis inferior OLGA 

PILAR  

P5 (22) Pis inferior GISELA  

1r  (24) Pis inferior MARIVÍ 

RUBEN (MUS) 
ÀNGELS 

(ANG) 

RAQUEL  

(Cap 

d'Estudis) 

2n (24) Pis inferior JULIA 

3r (25) Pis superior SARA 

ANA N. (EE) 

4t (25) Pis superior ANA S. (Secretària) 

MERCHE 

(ANG) 

CLAUDIA  

(EE) 
5è (26) Pis principal LALI 

FELIX (EF) 

6è (26) Pis principal 
MONTSE 

 

 



8 
 

� Es considerarà grup estable “bombolla” el grup propi de cada curs amb la totalitat 

d’alumnes matriculats al nivell.  

4.1. ORGANITZACIÓ ALUMNAT 
� Els grups d’alumnes seran estables, amb el seu tutor o tutora i, en cap cas, els 

grups podran barrejar-se, ja sigui a dins com a fora de les aules. 
� Dins dels grups estables a primària, SI és obligatori l’ús de la mascareta en tot 

moment (PER L’ALUMNAT I PELS DOCENTS). A infantil l’ús de la mascareta per 
part de l’alumnat serà decisió de la família.  

� La mascareta per l’alumne l’haurà de proporcionar la família, el centre només 
disposa d’un romanent subministrat pel departament en casos d’emergència. 

� L’alumnat haurà de rentar-se les mans: 
o A l’arribada i a la sortida del centre educatiu (dispensador portàtil docent 

de referència) 
o Abans i després dels àpats  
o Abans i després d’anar al WC 
o Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

4.2. ORGANITZACIÓ PROFESSORAT 
� Cada tutora serà responsable del seu grup així com de facilitar-li un traspàs 

d’informació (adequada a l’estat maduratiu dels infants) relacionada amb les 
noves mesures higièniques derivades de la Covid-19, així com de la seva revisió i 
actualització al llarg del curs, d’acord amb els acords establerts pel claustre. 

� Tots els docent que executin tasques de reforç o suport a les aules i grups 
estables, tindran la prioritat de recolzar i garantir l’aplicació de les mesures de 
seguretat i higièniques oportunes.  

� Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport 
educatiu, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

� Cada mestra serà responsable de vetllar per les mesures higièniques en el grup en 
el qual es troba (rentat de mans, ús de la mascareta, no barreja del grup estable 
amb altres membres d’altres grups, recollida i retorn a les entrades i sortides de 
l’escola i de l’hora d’esbarjo). 

� El rentat de mans per part del professorat s’ha de dur a terme: 
o A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propi 
o Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
o Abans i després d’anar al WC 
o Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
o Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

4.3.  ORGANITZACIÓ ESPAIS 
� S’ha de potenciar al màxim l’ús de l’aula de referència i l’activitat a l’espai exterior.  

� L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1m. 

� Cada grup quan desdobli en la meitat tindrà un espai/aula polivalent assignat únic, amb 

tot el material previst per desenvolupar adaptant el projecte educatiu de l’escola. S’ha 

repartit tot el material didàctic, curricular, associats als projectes del centre, tallers, espais 

d’infantil, joguines, etc. per a que siguin d’ús únic per a un grup estable “bombolla”.  
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� L’Educació física es farà a l’exterior i la psicomotricitat al gimnàs (no es podran fer servir els 

vestuaris). 

� A l’escola es disposaran diversos punts de rentat de mans, accessos i punts estratègics a 

cada planta, WC i aules, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, gel hidroalcohòlic, 

tovalloles d’un sol ús, papereres amb tapa i catifes de desinfecció per sabates. 

� Es penjaran pòsters i cartells informatius a més que hi hauran limitacions d’espai físic dins 

l’edifici. 

� En tots els espais del centre en general es limitarà la presència d’elements decoratius, es 

minimitzarà el mobiliari per afavorir el major espai de circulació i s’organitzarà el material 

d’ús comú d’un grup estable atenent a la capacitat de desinfecció i composició d’aquest.  

 
 

5. ENTRADES I SORTIDES 
 

� Indicacions generals 
- No es podrà accedir a l’interior del recinte de l’escola per part de cap familiar 

(les gestions administratives/consergeria/secretaria es programaran sempre amb cita 
prèvia i accés al centre controlat). 

- Per tal de tenir un control més rigorós en la gestió d’accés al centre, s’habilitaran les 4 

entrades del recinte per als 227 alumnes matriculats.  

- Es pregarà màxima puntualitat a tots els membres de la comunitat educativa en la 
recollida i entrega de l’alumnat, per així evitar aglomeracions i que els alumnes es barregin. 

- Només podrà acompanyar a l’alumne en entrades i sortides 1 únic familiar. 
- En els accessos sempre hi haurà personal docent i extra per acompanyar als grups, a més 

en cada porta hi haurà un professional responsable del control d’accessos i caldrà seguir 
en qualsevol cas les seves indicacions.   

- Es farà control de temperatura a l’alumnat amb termòmetre a distància en l’entrada 
a l’escola (sempre que se superin els 37,5o l’alumnat no podrà accedir al centre). 

- Es tindrà en compte i es coordinarà amb l’IES Forat del Vent, l’ús de l’espai exterior per a 
evitar la coincidència de l’alumnat d’ambdós centres a les 15:00h.  

- Als murs/tanques i espais exteriors de les entrades de l’Escola es disposaran cartells que 
indicaran on l’alumnat haurà d’esperar, amb els seus companys/es d’aula en una fila, 
l’arribada de la seva mestra. 

-  NO ES PODRÀ APARCAR EN LA BORERA MÉS ESTRETA ON ES SITUARÀ UN GRUP PER 
ACCEDIR AL CENTRE (respectar la senyalització) 

- Si un alumne arriba tard o quan el seu grup ja ha fet l’entrada, restarà a la porta 
principal amb el professional responsable i serà acompanyat amb posterioritat a la seva 
aula.  

- EL PRIMER DIA ELS VOSTRES FILLS/ES REBRAN UN DOCUMENT 

OBLIGATORI DE RETORNAR EMPLENAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

- ÚS MASCARETA: 
- L’alumnat d’infantil estarà exempt de fer servir la mascareta (a criteri de la 

família si en vol fer servir)  
- L’alumnat de 1r a 6è l’haurà de portar sempre  
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- Tots els docents i familiars acompanyants l’hauran de portar sempre  
han de fer ús de la mascareta. 
- Els protocols d’entrades i sortides seran els mateixos a les diferents franges  
horàries (matí, migdia i tarda).  
- L’alumnat de 1r a 6è l’haurà de portar sempre  

+ UNA BOSSETA DE ROBA O PAPER PER GUARDAR LA 

MASACARETA PER MENJAR 

 

 

 

 

 

- NOVETAT!! AMPOLLA D’AIGUA: 
- tot l’alumnat haurà de portar una ampolla d’aigua individual cada dia (a les 

indicacions del funcionament de cada cicle trobareu especificacions) 
 

� PROTOCOL D’ENTRADA  
 

L’entrada de tot l’alumnat serà simultània en l’horari habitual del centre ja que hem 

habilitat 4 punts i 4 portes d’accés, a les 9:00-12:30, 15:00h i 16:30h. 

El recorregut d’accés a les aules que farà cada grup està traçat i sempre acompanyat pels 

docents (els quals els recolliran a l’exterior del centre) 

 

INFANTIL I INICIAL 

- Porta d’entrada 4: davant el parc. Es dividirà en dues zones, de manera que de forma 

simultània per la part de la dreta entrarà P3 i P4 i per la de l’esquerra P5, 1r i 2n, en l’ordre 

que tot seguit s’indica: 

- P3, P4: cada grup s’haurà de situar en l’espai exterior senyalitzat al mur i en fila; 

i esperar que el docent a càrrec/tutora reculli el grup. Entrarà primer P3 i després 

P4.  

- P5, 1r, 2n: cada grup s’haurà de situar en l’espai exterior senyalitzat al mur i en 

fila; i esperar que el docent a càrrec/tutora reculli el grup. Entrarà primer P5, 

després 1r i finalment 2n.  

MITJÀ I SUPERIOR 

L’entrada i sortida de CM i CS serà simultània per les portes habilitades. 
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3r  
Porta d’entrada 1: pis principal davant l’aparcament 

4t 
Porta d’entrada 2: pis principal cap a munt de la rampa, porta nova habilitada (zona de no 

aparcament) 

 

3r i 4t: cada grup s’haurà de situar en l’espai exterior senyalitzat a la tanca i en fila; i esperar 

que el docent a càrrec/tutora reculli el grup. El recorregut es farà per la rampa que porta a 

l'última planta, on estan situades les seves aules (porta d’entrada edifici final de la pista 

escales d’emergència) 

5è i 6è 
Porta d’entrada 3: porta situada al costat de l’hort 

5è i 6è: cada grup s’haurà de situar en l’espai exterior senyalitzat a la tanca i en fila; i 

esperar que el docent a càrrec/tutora reculli el grup. Entrarà primer 5è (recorregut escales i 

rampa, porta accés pista) i després 6è (accés porta secretaria).  

 

� PROTOCOL DE SORTIDA 

 
- INFANTIL I INICIAL: cada grup serà acompanyat pel docent a càrrec/tutora a la mateixa 

zona exterior del moment d’entrada i es farà el repartiment al familiar de forma 
controlada. Els familiars se situaran davant en el límit de la zona asfaltada. 

- CICLE MITJÀ: cada grup serà acompanyat pel docent a càrrec/tutora a les escales davant 
la porta principal (3r esquerra, 4t dreta) i es farà el repartiment al familiar de forma 
controlada. Els familiars se situaran en l’exterior, darrera de la tanca fins que l’alumne rebi 
la indicació per sortir. 

- CICLE SUPERIOR: cada grup serà acompanyat pel docent a càrrec/tutora a la zona de 
l’hort (5è esquerra, 6è dreta) i es farà el repartiment al familiar de forma controlada. Els 
familiars se situaran en l’exterior, darrera de la tanca fins que l’alumne rebi la indicació per 
sortir. 

 
 
QUADRE RESUM PROTOCOL ENTRADA/SORTIDA 
 
 

ETAPA GRUP 
ENTRADA MATÍ / TARDA SORTIDA MIGDIA / TARDA 

Hora Espai Hora Espai 

Infantil 

P3 
9:00h 

15:00h 
PORTA nº4 DAVANT DEL PARC 

12:30h 
16:30h 

PORTA DAVANT DEL PARC 

P4 
9:05h 

15:05h 
PORTA  nº 4 DAVANT DEL PARC 

12:30h 
16:30h 

PORTA DAVANT DEL PARC 

P5 
9:00h 

15:00h 
PORTA  nº 4 DAVANT DEL PARC 

12:30h 
16:30h 

PORTA DAVANT DEL PARC 

Primària 

1r 
9:05h 

15:05h 
PORTA  nº 4 DAVANT DEL PARC 

12:30h 
16:30h 

PORTA DAVANT DEL PARC 

2n 
9:05h 

15:05h 
PORTA  nº 4  DAVANT DEL PARC 

12:30h 
16:30h 

PORTA DAVANT DEL PARC 
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EN CAS DE PLUJA !! 
 
 

� PROTOCOL D’ENTRADA  
L’alumnat romandrà als seus espais exteriors d’espera per accedir per les mateixes portes, 

fins que arribi el docent/tutora a càrrec del grup a recollir-lo. 

L’alumnat podrà entrar fins l’aula amb paraigües individual i habilitarem recipients per 

emmagatzemar-los en els accessos a l’edifici.  

Es mantindran els mateixos horaris, accessos i restriccions.  

 

� PROTOCOL DE SORTIDA 
 

- INFANTIL I INCIAL: L’alumnat romandrà dins l’aula i serà entregat d’un en un. 
Les famílies podran esperar dins el recinte als espais senyalitzats als murs/tanques a prop o 

davant les aules.  

- CICLE MITJÀ: l’alumnat romandrà a la zona del porxo al costat de la pista. 
Les famílies podran esperar dins el recinte als espais senyalitzats. 

- CICLE SUPERIOR: l’alumnat sortirà per la seva porta i les famílies esperaran fora del recinte 
als espais de sempre.   

 
 

6. ORGANITZACIÓ DEL PATI 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta garantint 

l’agrupament del grup estable en espais diferenciats i limitats per elements de senyalització. 

3r 
9:00h 

15:00h 
PORTA nº 1 PRINCIPAL 

12:30h 
16:30h 

PORTA PRINCIPAL 

4t 
9:00h 

15:00h 
PORTA  nº 2 PRINCIPAL 

12:30h 
16:30h 

PORTA PRINCIPAL 

5è 
9:00h 

15:00h 
PORTA  nº 3 DE L’HORT 

12:30h 
16:30h 

PORTA DE L’HORT 

6è 
9:00h 

15:00h 
PORTA  nº 3 DE L’HORT 

12:30h 
16:30h 

PORTA DE L’HORT 

INFANTIL DIVISIÓ PATI D’INFANTIL MATERIALS 

P3 davant aula fins espai límit 
Es farà una proposta de materials i 
jocs d’ús exclusiu pel grup 

P4 davant aula fins espai límit 
Es farà una proposta de materials i 
jocs d’ús exclusiu pel grup 

P5 Zona sorral 
Es farà una proposta de materials i 
jocs d’ús exclusiu pel grup 

1r Zona final i hort 
Es farà una proposta de materials i 
jocs d’ús exclusiu pel grup 
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Pels grups de primària (de 2n a 6è) hi hauran espais diferenciats per a 2n, 3r i 4t (rotatius 

setmanalment); i unes altres zones per 5è i 6è (també rotatives setmanalment). 

 
 
 

7. ORGANITZACIÓ NESE I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

� Tenint en compte la mesura de mínima mobilitat dels docents pels diferents grups, els 

reforços i l’atenció a la diversitat es durà a terme amb docents assignats a un cicle, tot i 

això, les mestres d’EE i vetlladora s’assignen als cursos amb més necessitats educatives 

especials.  

 

8. REUNIONS DE L’EQUIP DOCENT 

Ús obligatori de mascareta i distància social.  

ÒRGANS DE 
COORDINACIÓ 

FORMAT ESPAI TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Presencial 
Despatx 
Direcció 

Setmanal/quinzenal 

Coordinació 
Pedagògica 

Presencial Biblioteca Quinzenal 

Cicles Infantil i 
inicial 

Presencial Biblioteca Setmanal 

Cicles CM CS Presencial Aula música Setmanal 

Coordinació entre 
tutors del cicle 

Presencial 
Aula de 

referència 
Setmanal 

Claustre Telemàtic ---- Segons convocatòria 

CAD Presencial Biblioteca Segons programació 

Assemblea 
alumnat delegats 

i delegades 
Presencial 

Exterior 
porxo/gimnàs 
(ús obligatori 
mascareta) 

Mensual 
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9. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSELL ESCOLAR/ AMPA 

Les sessions es realitzaran atenent a la modalitat presencial o telemàtica. S’optarà per 

qualsevol de les dues en funció de les circumstàncies. En les convocatòries s’indicarà el format i 

mesures de seguretat.  

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

• Farem les reunions d’inici de curs amb les famílies de forma telemàtica (les famílies 
rebran informació del procediment a seguir). En cas de no poder assistir es farà 
arribar la informació per un altre mitjà telemàtic. 

• Reunions individuals de seguiment: les entrevistes individuals amb les famílies les 
farem preferentment per telèfon. En situacions excepcionals es convocarà 
entrevista presencial mantenint les mesures de seguretat.  

ACCÈS I TRÀMITS A SECRETARIA  

Preferentment tots els tràmits es formalitzaran de forma telemàtica. Només en casos 
necessaris i amb cita prèvia es podrà accedir al centre per a gestions administratives/consergeria 
o amb l’Equip Directiu.  

Caldrà adreçar-se al telèfon de l’escola 93.692 25 95 o l’email de l’escola per concertar cita 
(a8062626@xtec.cat): 

 

 

PROFESSIONAL MITJÀ TRÀMITS HORARI 

Personal no docent 
Conserge: CONSOL MONGE 

Atenció telefònica Consultes en general. 8:30h a 17:00h 

Personal no docent 
Administrativa: VANESSA TORO 

Atenció telefònica 
i email escola 

a8062626@xtec.cat 

Gestió de certificats, expedients 
acadèmics, preinscripció i matriculacions, 

gestió documental...  

8:00 a 14h i de 14:30 a 
16:00h (només dimarts i 

dijous i divendres 
quinzenalment) 

Personal docent EQUIP DIRECTIU 
   

Secretària: ANA SÁNCHEZ 
Atenció telefònica 

i email escola 
a8062626@xtec.cat 

Gestió econòmica, excursions i activitats 
complementàries... 

PENDENT 

Cap d’Estudis: RAQUEL MARTÍN 
Atenció telefònica 

i email escola 
a8062626@xtec.cat 

Gestió pedagògica i alumnat, projectes de 
centre 

PENDENT 

Directora: ELIA IZQUIERDO 
Atenció telefònica 

i email escola 
a8062626@xtec.cat 

Gestió de recursos, de coordinació 
pedagògica, tràmits amb les 

administracions públiques, i coordinació 
en general amb tots els serveis que 

integren la comunitat educativa. 

PENDENT 
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� Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais 
i la seva ocupació i concurrència. 

� S’utilitzaran desinfectants apropiats i amb mesura (comprats pel centre i alguns subministrats per l’Ajuntament. 

� La neteja al centre contempla dues vessants:  

• Servei neteja Ajuntament: s’ha reforçat el pla ordinari de l’empresa 

per fer la neteja i desinfecció dels wc i espais de concurrència de 

forma continuada durant la jornada al matí 
• Mesures de neteja/desinfecció per part del personal docent i alumant.  

� Caldrà fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups 
diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, 
menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

� La ventilació es tant important i imprescindible com la neteja.  

10. PLA DE NETEJA 

 

El nostre pla intern de neteja, desinfecció i gestió de residus contempla les actuacions i consideracions 

següents, que hauran de dur a terme els professionals docents, professionals dels serveis 

externs d’acollida i menjador, professionals  de PAS i s’inclourà la participació de 

l’alumnat. 

• Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o 
zones que poden tenir més contacte amb les mans. 

• Al centre se li subministrarà per part de l’empresa de neteja i Ajuntament el sabó i paper d’un 
sol ús necessari per acomplir les mesures de prevenció (així com bosses per a la gestió de 
residus). 

• El centre rebrà dotació per part del Departament d’Educació de mascaretes higièniques i gel 
hidroalcohòlic per a ús docent. 

• El centre farà una inversió per dotar les aules, espais comuns i personal docent del material 
necessari per dur a terme aquestes tasques extraordinàries que s’inclouran en el nostre dia a 
dia lectiu: desinfectant de superfícies, de mans, recipients polvoritzadors de mans i de 
superfícies, equipament per a desinfecció d’espais grans i polivalents, dispensadors fixes en 
punts estratègics, papereres de major capacitat i tapa...  

• Tot el material fungible només serà d’ús personal o pertanyent al grup estable.  

• El material docent serà d’ús exclusiu.   

• El material fungible i joguines que s’hagin fet servir durant el dia serà desinfectat en acabar la 
jornada.  

• Totes les portes de les aules que donen accés al passadís han de romandre sempre obertes. 

• Les portes d’infantil de l’aula i lavabos es contemplaran com a finestres per a dur a terme la 
ventilació. 

• En els desplaçaments d’un grup per les escales, el docent anirà darrera per tal de desinfectar la 
barana (kit desinfectant per a cada docent).  
 

- TASQUES Aules de grups estables: 
o Ventilació cada hora 10’ i les estones de pati. 
o Al migdia s’han de desinfectar aixetes, poms, interruptors, aparells digitals, manetes 

finestres i taules (es modificarà el pla d’acció tutorial per tal d’incloure les actuacions 
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des del punt de vista didàctic atenent a les diferents edats maduratives de l’alumnat).  
 

- TASQUES Aules polivalents: 
o Ventilació en accedir 10’. Deixar-la ventilada en abandonar l’espai. 
o Després de cada ús el personal docent que escaigui haurà de fer la desinfecció de 

l’espai i materials fets servir amb polvoritzador a pressió.   
 

- TASQUES ESPAIS CONSERGERIA I ÚS DOCENT: 
o El material de reprografia, oficina, aparells informàtics i telèfon serà desinfectat 

després de cada ús per l’usuari corresponent (s’aconsella limitar, preveure la 
necessitat d’ús i delegar en consergeria).  

o Es limitarà l’aforament i ús de la sala de mestres i l’usuari haurà de desinfectar el 
material o espai fet servir.  

 

11. SERVEI DE MENJADOR 

La gestió i contractació del menjador, les activitats extraescolars i el servei d’acollida és a càrrec 

de l’AMPA de l’escola. Aquests serveis queden sotmesos a l’aplicació de les instruccions del pla 

d’obertura del centre i la coordinació i ajustament entre serveis i escola és contínua i coordinada. 

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de 
seguretat i indicació/ limitació física respecte a altres grups estables.  

L’empresa encarregada pel servei de menjador haurà d’adequar el funcionament i la logística en 
general per prendre les mesures de protecció, prevenció, i neteja que estableix el pla.  

� L’alumnat dinarà en dos torns i espais fixos al menjador: 
o P3, P4 i P5: De 12.30h a 13:45h 
o 1r, 2, i 3r: De 12.30h a 13:45h 

 
o 4t, 5è i 6è. De 13:45h a 14:30h 

 
 
 

12. SERVEI D’EXTRAESCOLARS i ACOLLIDA 

El centre coordinarà amb l’AMPA, les empreses i treballadors l’adequació pertinent per al seu 

desenvolupament. 

La realització d’aquestes activitats, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups 

estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.  

Caldrà, en funció del nombre final d’usuaris i l’oferta d’activitats segons inscripcions: 

- Establir el registre de cada activitat atenent a aquestes dades 
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- Preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup 

estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot 

cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el 

manteniment de la distància de seguretat.  

- Cessió d’espais polivalents de l’escola per a la realització (preferentment els de menor 

concurrència). 

- Contemplar i aplicar les mesures de neteja i desinfecció dels espais emprats per part de 

l’empresa encarregada. 

- Els materials seran d’ús exclusiu per als usuaris de l’activitat.  

 

 

13. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, 

quan aquest sigui necessari.  

En aquests moments la programació i planificació de les excursions no es contempla, així com 

altres actes de centre que quedaran sotmesos a l’evolució de la pandèmia. 

En cas de realització, el criteri organitzatiu i de recursos serà atenent al grup estable i a totes les 

mesures específiques.  

 

14. PROTOCOL DAVANT CAS COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut 
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 15diagnosticada de COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 
aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 
mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 
pedagògics.  

Es descriurà el protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclourà la ràpida 
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. Caldrà concretar-ho, 
d’acord amb la descripció i la situació del centre i la seva relació amb l’equip d’atenció primària. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUP DEL QUE 

PROVENEN 
PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
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al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la 
persona que ha iniciat símptomes com a la persona 
que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a 
buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 
061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial 
d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de salut pública. 

SIMPTOMES PER A LA DETECCIÓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El centre disposa de termòmetres a distància a totes les aules i punts de salut 
farmaciola.  

ACTUACIÓ D’AÏLLAMENT  

CASOS POTENCIALS 
ESPAI HABILITAT PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE DE 
REUBICAR L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO FINS QUE 

EL VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL CAS ALS 
SERVEIS TERRITORIALS 

EI Aula de llum 
Personal de reforç o 

membre equip directiu 
Equip directiu o consergeria 

Direcció o membre equip 
directiu 

CI Tutoria de cicle 
Personal de reforç o 

membre equip directiu 
Equip directiu o consergeria 

Direcció o membre equip 
directiu 

CM Tutoria de cicle 
Personal de reforç o 

membre equip directiu 
Equip directiu o consergeria 

Direcció o membre equip 
directiu 

CS Tutoria de cicle 
Personal de reforç o 

membre equip directiu 
Equip directiu o consergeria 

Direcció o membre equip 
directiu 
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Protocol d’aïllament:  

- En cas de la detecció d’un únic símptoma les darreres indicacions de salut ens 

recomanen que actuem amb tota la precaució!! (malgrat la simptomatologia sigui 

confusa amb altres malalties més comunes)  

- Posar mascareta a l’alumne sigui de l’edat que sigui, espai d’aïllament assignat 

- Trucar a la família per a que el vingui a recollir 

- Família anar a la llar i posar-se en contacte amb el cap de referència  

- L’agent de vigilància epidemiològica i el referent de salut del CAP de referència de 

l’escola donarà instruccions a la Direcció del centre sobre els agents susceptibles de 

ser confinats EN EL MOMENT QUE HAGI CADA CAS.  

- La direcció del centre no decidirà, només aplicarà indicacions del professionals de 

Salut i Educació.  

Per al seguiment i control dels casos es farà servir des de direcció un registre que inclogui la 

informació següent:  

 

 
El  

 
 
 
 
 
La direcció del centre està rebent formació COVID actualment i tindrà una nova 
aplicació per a portar el registre de traçabilitat.  
 
 
 

15. ACOLLIDA I ADAPTACIÓ PER A L’INICI DE CURS 

 
� El centre i tots els professionals portaran a terme una acollida emocional i curricular  a tot 

l’alumnat (pla d’acció tutorial docent que contemplarà una rebuda especial el primer dia, la 
integració a l’entorn escolar presencial, i l’aprenentatge social en una nova realitat 
educativa).  

� Es farà reflexió i valoració amb l’alumnat de com han viscut l’escola virtual. 
� Transmissió en l’inici de curs a l’alumnat i famílies de les eines i metodologies que 

empraríem en cas de confinament.  
� Posada en pràctica d’algunes eines, activitats i formats de  l’entorn virtual durant l’educació 

i l’estada presencial al centre (per afavorir la familiarització d’aquest entorn en cas de 
confinament). 

� El centre planificarà l’adequació horària i de recursos pertinent al procés d’adaptació propi 
de P3 (tramesa realitzada en la matriculació). 

� Totes les aules tindran el màxim d’hores de reforços i atenció específica a les necessitats de 
cada infant les primeres setmanes lectives. 

ALUMNE/A 
DIA I HORA DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 

OBSERVACIONS 
(incloure el nom de 
la persona que ha 
fet les actuacions i 
el nom del familiar 
que l’ha vingut a 

buscar) 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ 

EL CONTACTE I 
CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA REFERENT 
DEL CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
SALUT (mantindrà 
el contacte amb 

salut i farà 
seguiment del cas) 
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16. PLA DE TREBALL EN CAS DE CONFINAMENT 

 

L’equip docent ha elaborat en la memòria del curs 19-20 el funcionament i propostes de millora de 

l’escola virtual extraordinària viscuda durant el confinament de març a juny.  

No obstant, atenent a un dels nostres trets característics, considerem de màxima importància la 

veu del nostre alumnat per fer una valoració conjunta, més acurada i amb certa distància temporal 

on puguem recollir les seves aportacions i suggeriments per millorar en les pròximes actuacions.  

Ens basarem en el format que vam aplicar (introduint noves eines o sistemes de comunicació, 

aprenentatge i seguiment).  

 

 

Detallem a continuació la previsió de les actuacions:  

- En cas de confinament d’un grup estable (amb l’adequació i limitacions que només es 
podrà planificar en el moment i en funció dels recursos humans i usuaris afectats per 
encabir el model presencial paral·lel al confinat)   

- O en cas de confinament total del centre 
 

� L’escola en confinament contemplarà el mateix horari que l’escola presencial però des de 
casa, tant per l’alumnat com per l’equip docent (atenent a que només potser un o més 
grups es confinarien i per no sobrecarregar el temps lectiu corresponent). A mode 

d’exemple/orientació aquest seria un possible horari de programació setmanal virtual: 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 / 
12:30 

VIDEOCLASSES 
TUTORA mig grup 

Temps lectiu virtual Temps lectiu virtual 
VIDEOCLASSES 

TUTORA mig grup 
Temps lectiu virtual 

Migdia 
12:30h a 

15h 

Descans alumant 
Treball docent /COMUNICACIÓ FAMÍLIES (màxim de 6 hores exclusives) 

15:00h a 
16:30h 

Temps lectiu virtual 
ACTIVITAT 

ESPECIALITAT EF 

ACTIVITAT 
ESPECIALITAT 

MÚSICA 

ACTIVITAT 
ESPECIALITAT 

ANGLÈS 
Temps lectiu virtual 

  

Temps 
lectiu 
virtual 

- Les franges marcades com a temps lectiu virtual equivalen a activitats didàctiques de les diferents àrees 
curriculars (català, castellà, matemàtiques, medi, valors, art) 

- La tutora programaria 3 activitats diàries d’aquestes àrees 
- SEP inclòs en les activitats virtuals 
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� L’escola en confinament inclourà: 

 
o La tramesa de documentació i avaluació de forma telemàtica. 
o Les activitats per part del personal practicant (convenis Practicum)  
o L’adequació de la programació general anual vinculada a festes i altres projectes 

del centre. 
o L’aplicació didàctica lectiva inclourà totes les àrees curriculars (tant les impartides 

pel tutor, com pels especialistes  i els docents de suport/reforç que pertanyen a la 
dotació extraordinària en plantilla –situació covid19 SSTT) 

o S’apostarà per la formació i implementació de l’eina CLASSROOM o eines GSUITE. Si 
tinguéssim algun impediment , la plataforma virtual seria l’aplicada en l’anterior 
confinament (GMAILS D’AULA/WEB CENTRE).  

o Acompliment de l’estructura i gestió pedagògica docent següent: 
i. Dinamització, seguiment i recolzament per part de l’Equip Directiu en 

l’aplicació del pla de confinament per l’equitat docent, didàctica i 
curricular.  

ii. Traspàs d’informació i pressa de decisions en la coordinació pedagògica. 
iii. Treball en equip, consensuat i coordinat en cicles.  
iv. Actitud i predisposició docent per la posada en comú i l’aprenentatge 

d’experiències, eines i competència digital, s’ha d’apostar pel treball 
compartit en xarxa per part de tots els membres del claustre. 

� El mètode de treball i la tipologia d’activitats del temps virtual lectiu es basaran 

en els següents criteris adequats al nivell educatiu: 
 

P3, P4 i P5 
- Vídeos-activitats tutorials setmanals per part de les tutores i docents que intervenen en el grup 
(de diferents àmbits de treball i atenent als projectes curriculars i programacions didàctiques del 
cicle: espais, tallers, racons, circle time, psicomotricitat,  llengua i mates, esdevenint activitats 
globalitzades, activitats manipulatives i vivencials fent servir materials a l’avast) 
- Tramesa de 4 o 5 propostes d’activitats setmanals tutorials (grafisme, mates, experimentació, 
manualitats, llenguatge verbal i matemàtic…), amb enllaços del youtube, cançons… 
- Comunicació amb les famílies per resoldre dubtes, seguiment de l’alumnat amb dificultats, 
rebre, gestionar i retorn individual de les activitats, fer recomanacions de lectures, jocs didàctics 
interactius, recolzament emocional i orientacions pedagògiques. 
- Recull i enviament de collage, fotos significatives, contes especials…  
- Felicitació d’aniversaris. 
- Video-classes en grups reduïts setmanalment.  

1r i 2n 
- Vídeos-activitats tutorials puntual per part de les tutores i/o especialistes. 
- Confecció i enviament d’activitats setmanals (de diferents àrees curriculars i atenent als 
projectes curriculars i programacions didàctiques del cicle).  
- Tipologia d’activitats: manipulatives o de caire més plàstic: titelles i decorats Sant Jordi, 
màquina de sumar, jocs de multiplicar, instruments musicals, reptes setmanals fent servir 
l’aplicació “Canva”, activitats amb resultat col·laboratiu: llibre de receptes, representacions, 
previsió del temps, recomanacions literàries… Continguts globalitzats i amb ús de recursos 
digitals: videos, activitats interactives, cançons, El bosc dels coms, Activitats edu365, info k... 
- Vídeo-classes setmanals (bingo, endevinalles, contes, jeroglífics, joc 3 veritats i 2 mentides, joc 
qui és qui...) 
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- Confecció d’activitats específiques de lectoescriptura i l’enigma de la setmana. 
- Comunicació amb les famílies per resoldre dubtes, seguiment de l’alumnat amb dificultats, 
rebre, gestionar i retorn individual de les activitats, fer recomanacions de lectures, jocs didàctics 
interactius, recolzament emocional i orientacions pedagògiques. 
- Felicitació d’aniversaris. 

3r i 4t 
- Confecció i enviament d’activitats setmanals (de diferents àrees curriculars i atenent als 
projectes curriculars i programacions didàctiques del cicle).  
- Comunicació amb les famílies per resoldre dubtes, seguiment de l’alumnat amb dificultats, 
rebre, gestionar i retorn individual de les activitats, fer recomanacions de lectures, jocs didàctics 
interactius, recolzament emocional i orientacions pedagògiques. 
- Muntatge de vídeos i tramesa a partir dels material i les activitats realitzades per l’alumnat. 
- Video-classes en desdoblament setmanalment.  
- Tipologia d’activitats: enriquidores, per afavorir els aprenentatges i contribuir al 
desenvolupament de l'autonomia personal (gestió del temps, autoregulació, presa de 
decisions...). - Vinculades a la situació emocional del moment i enfocades a mantenir el contacte 
entre els membres del grup (compartir notícies, activitats, proposar reptes).  
Exemples:  

globals i plantejades com a reptes (https://text-
lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT3L07/index.html#p=7, 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abracen-arbres-a-islandia/video/6040653/ .  

Escapes room, Info K, aplicacions de càlcul 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primari
a/menuppal.html , https://www.abcya.com/games/math_bingo, ATH vs ZOMBIES), 
aplicacions i vídeos de diferent temàtica (Star Walk: astronomia para niños Mapa Estelar. 

Plataforma amb activitats auto correctives: https://www.liveworksheets.com/ 
Editors de vídeo: InShot 

 

5è i 6è 
- Confecció i enviament d’activitats setmanals (de diferents àrees curriculars i atenent als 
projectes curriculars i programacions didàctiques del cicle).  
- Comunicació amb les famílies per resoldre dubtes, seguiment de l’alumnat amb dificultats, 
rebre, gestionar i retorn individual de les activitats, fer recomanacions de lectures, jocs didàctics 
interactius, recolzament emocional i orientacions pedagògiques. 
- Muntatge de vídeos i tramesa a partir dels material i les activitats realitzades per l’alumnat. 
- Video-classes en desdoblament setmanalment.  

- Tipologia d’activitats: Visionat de curtmetratges de valors, vinculades a la situació emocional del 
moment i enfocades a mantenir el contacte entre els membres del grup (compartir notícies, 
activitats, proposar reptes), exposicions per part dels alumnes de treballs, escape rooms de 
matemàtiques i anglès, activitats autocorrectives de les diferents àrees (amb la plataforma 
www.liveworksheet.com o mitjançant el solucionari), creació del museu virtual amb els treballs, 
jocs online de les diferents àrees (edu365, ortografia, problemes, sudokus, anglès), experiments 
de medi i de science, formularis/enquestes google de la missió alba i cooperativa, Kahoots, reptes 
grupals (art home challenge, lyrics training). 
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ESTRATÈGIES PER A LA INCLUSIÓ  
- Adaptació i adequació d’activitats per l’alumnat amb Pla Individualitzat per part del docent 
d’Educació Especial. 
- Tramesa de propostes/activitats per part del docent d’Educació Especial atenent a les dificultats 
d’aprenentatge específiques de cada alumne (logopèdia, dislèxia, tdah, trastorns del 
desenvolupament...) 
- Seguiment personalitzat i acompanyament de l’alumnat amb NEE i nouvingut per 
part de les tutores i docent d’Educació Especial. 
- Orientació i acompanyament a l’alumnat nouvingut i en situació social desfavorida 
per part de la CAD. 
- Seguiment a la CAD de l’alumnat NEEDS i NEE. 
- Coordinació de la CAD amb serveis externs i serveis socials municipals.  
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17. PLÀNOLS: aules, accessos i circulació  
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Volem ser positius però alhora realistes!... Més que mai aquest 
curs es mereix el retrobament dels infants, el dret a l’educació i 
socialització (malgrat les mesures i adversitats que la societat 
estem aprenent dia rere dia....) 

Però l’actualitat s’imposa d’un dia per l’altre, per tant  

MALGRAT AQUEST DOCUMENT HA ESTAT APROVAT EN CONSELL ESOLAR EN 

DATA 9 DE SETEMBRE A LES 12:00H, QUEDA SOTMÈS A CANVIS EN FUNCIÓ 

DE LA POSADA EN PRÀCTICA I L’ADEQUACIÓ CONSTANT ATENENT A LES 

INSTRUCCIONS OFICIALS DE SALUT I EDUCACIÓ. 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 

ENS VEIEM DILLUNS 14! 

 

REBEU UNA FORTA ABRAÇADA DE TOT L’EQUIP DE L’ESCOLA COLLEROLA 


