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 DIA D’INICI: dilluns 14 de setembre 

 

 GRUPS ESTABLES: Els grups estables són els nens i nenes de curs.  Cada 

nen o nena pertany a un grup estable i no es relacionarà amb alumnat d’altres 

grups. 

En els grups que superen els 25 alumnes s’han desdoblat i s’ha fet grup A i 

grup B (classes de 2n, 5è i 6è). 

 

 ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES:  

 

ÉS MOLT IMPORTANT SEGUIR L’HORARI I ESPAIS ESTABLERTS!!!!!!!! 

MÀXIMA PUNTUALITAT: heu de venir a l’hora assignada, ni abans ni després 

per evitar aglomeracions. Us demanem la vostra col·laboració per facilitar l’entrada 

i sortida de l’escola. 

- El carrer estarà tallat al trànsit per poder utilitzar la calçada. 

- S’han establert 4 portes d’entrada i sortida 

- Porxo petits: P3, P4, P5 

- Vestíbul: 1r, 2n  

- Porxo grans: 3r, 4t 

- Porta lateral pista: 5è, 6è 

- Horaris assignats a cada grup: Hora d’entrada:  

matí 8:55h tarda 14:55h 

CURS PORTA D’ACCÉS 

P3 porxo infantil costat esquerra 

P5 porxo infantil costat dret 

1r vestíbul 

3r porxo grans 

5èA/ 5è B* porta lateral 

*Entrarà primer el grup 5è A i després el grup 5è B 

matí 9:05h tarda 15:05h 

CURS PORTA D’ACCÉS 

P4 porxo infantil costat esquerra 

2n A/2n B vestíbul 

4t porxo grans 

6èA/ 6è B* porta lateral 

*Entrarà primer el grup A i després el grup B dels grups desdoblats 
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- Funcionament: 

Venir només un adult acompanyant. 

L’alumnat ha de fer fila a la vorera, amb mascareta i mantenint la distància de 

seguretat. 

Les famílies, heu d’evitar les aglomeracions i esperar a la calçada mantenint la 

distància de seguretat. Us demanem que deixeu la vorera lliure per als nens i nenes.  

Només l’acompanyant de l’alumnat d’infantil podrà esperar a la vorera, al costat del 

seu fill o filla i mantenint les distàncies de seguretat amb la resta de persones. 

L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar que passi el grup que està entrant en 

aquell moment. 

- Horaris assignats a cada grup: Hora de sortida: 

matí 12:25h   tarda16:25h 

CURS PORTA 

P3 porxo infantil costat dret 

P5 porxo infantil costat esquerra 

1r vestíbul 

3r porxo grans 

5èA/ 5è B porta lateral 

*Sortirà primer el grup 5è A i després el grup 5è B 

matí12:35h tarda16:35h 

CURS PORTA 

P4 porxo infantil costat dret 

2n A/2n B vestíbul 

4t porxo grans 

6èA/ 6è B porta lateral 

 *Sortirà primer el grup A i després el grup B dels grups desdoblats 

- Funcionament: 

Venir només un adult acompanyant. 

L’adult que ve a buscar l’alumnat ha d’esperar a l’espai del grup que correspon, 

mantenint un ordre de fila, amb mascareta i respectant la distància de seguretat.  

 ÚS DE MASCARETA: 

A infantil han d’entrar a l’escola amb mascareta fins a l’aula. Quan hagin d’entrar en 

contacte amb altres grups (menjador,...) hauran de portar la mascareta posada. 

Primària: és obligatòria sempre. 

Recomanem portar una mascareta de recanvi i una bosseta de roba per guardar-la. 
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 HIGIENE DE MANS: Al llarg de la jornada escolar es farà la higiene de mans 

com a mínim 5 cops al dia. 

 

 TORNS DE PATI: Per garantir que els grups estables no es barregin hem 

organitzat 3 torns de pati. 

 

Grup Horari 

P3 10’45h-11’15h 

P4  

P5 

1r 

2n A  

2n B 

10’30h-11h 

 

3r 

4t 

5è A 

5è B 

6è A 

6è B 

11’05h-11’35h 

 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE: El primer dia d’escola us farem arribar a 

través dels vostres fills/es la declaració responsable que haureu de signar i retornar 

a l’escola a l’endemà. Us adjuntem el model per si ho voleu imprimir i portar el 

mateix dia 14. 

 

 RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES: Les famílies han de fer ús del telèfon per tal 

de solucionar o comentar qüestions de caràcter ordinari. En cas que es necessiti, 

caldrà demanar cita per parlar de forma presencial amb qualsevol mestra o 

membre de la direcció. 

 

 SERVEI MENJADOR: Continuarà funcionant amb tres torns prenen i 

extremant les mesures de seguretat. 

 


