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GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE
 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.

 Els grups que superen els 25 alumnes s’han 
desdoblat i hem fet grup A i grup B (classes de 2n, 5è 
i 6è).

INFORMACIONS IMPORTANTS

Inici de classes dilluns 14 de setembre

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

 Cada grup tindrà un espai de pati diferenciat.
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ENTRADES I SORTIDES
 ÉS MOLT IMPORTANT SEGUIR L’HORARI I ELS ESPAIS ESTABLERTS!!

 MÀXIMA PUNTUALITAT: heu de venir a l’hora assignada, ni abans 
ni després per evitar aglomeracions.

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

ENTRADES I SORTIDES

CURS PORTA D’ACCÉS

P3 porxo infantil costat esquerra

P5 porxo infantil costat dret

1r vestíbul

3r porxo grans

5èA/ 5è B* porta lateral

Entrada: 8:55h i 14:55h
Sortida: 12:25h i 16:25h

Entrada: 9:05h i 15:05h
Sortida: 12:35h i 16:35h

CURS PORTA D’ACCÉS

P4 porxo infantil costat dret

2n A/2n B vestíbul

4t porxo grans

6èA/ 6è B porta lateral
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MENJADOR

 Continuarà funcionant amb tres torns tenint en 
compte totes les mesures de seguretat.

 A les taules no hi haurà elements per compartir:  
cistella pel pa, setrilleres...

FAMÍLIES
Les famílies heu 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

mestre o persona de la direcció.
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REQUISITS PER ASSISTIR AL CENTRE

/Salut

REQUISITS PER ASSISTIR AL CENTRE

 Absència de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea,... o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat
o simptomatologia compatible en els últims 14 dies.

 Calendari vacunal al dia altament recomanat.
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És d’ús exclusiu.

Cal portar-la correctament col·locada 
(cobrint  nas, boca, barbeta).

 Les mascaretes higièniques es
canviaran diàriament o es rentaran cada
dia.

Cal seguir les instruccions de rentat i 
utilització  del fabricant.

Imatges extretes de: How to Wear Masks. Centers For Disease Control and  
Prevention. Disponible a: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html

ÚS DE MASCARETA

MASCARETA

RECOMANEM:

 Portar una mascareta de recanvi.

 Portar una bosseta de roba o
ronyonera per guardar-la.

 A partir de primer, OBLIGATÒRIA  SEMPRE

 INFANTIL: OBLIGATÒRIA PER ENTRAR I SORTIR DE L’ESCOLA I 
QUAN COINCIDEIXIN AMB ALTRES GRUPS
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DISTÀNCIA

*En espais com l’aula o el menjador escolar, es podria reduir dins del grup de convivència estable i amb una ventilació adequada

1,5 metres*

RENTAT DE MANS

 Al llarg de la jornada 
escolar es farà la 
higiene de mans com 
a mínim 5 cops al dia.
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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 l’endemà. 

 Us adjuntem l’enllaç amb  el model per si ho voleu imprimir i 
portar el mateix dia 14.

Declaració responsable Primària
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf

Declaració responsable Infantil
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf

❶ L’escola és un entorn segur.

❷ Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l’escola i  

comuniqueu-ho al centre.

❸ Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin àgils,  

eviteu les aglomeracions.

❹ Si es hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les  

indicacions de la direcció del centre i/o dels serveis de salut.

❺ Sigueu un bon exemple pels vostres fills i filles i seguiu les mesures de  

protecció.

HEU DE TENIR EN COMPTE QUE...


