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P4

Matí de 9:10 a 12:40

Tarda de 15:10 a 16:40

3r A - B

Matí de 9:00 a 12:30

Tarda de 15:00 a 16:30

6è A - B

Matí de 8:50 a 12:20

Tarda de 14:50 a 16:20

P5

Matí de 9:10 a 12:40

Tarda de 15:10 a 16:40

1r A - B

Matí de 9:10 a 12:40

Tarda de 15:10 a 16:40

5è A - B

Matí de 8:50a 12:20

Tarda de 14:50 a 16:20

P3

Matí de 9:10 a 12:40

Tarda de 15:10 a 16:40

6è A - B

Matí de 8:50 a 12:20

Tarda de 14:50 a 16:20

2n A - B

Matí de 9:10 a 12:40

Tarda de 15:10 a 16:40

4t A - B

Matí de 9:00 a 12:30

Tarda de 15:00 a 16:30

Entrada de les famílies al centre 
ÚNICAMENT amb cita prèvia



Punts d'espera a les
portes d'entrada
Rebuda per part del professorat a les entrades assignades

Accediran i sortiran de l'edifici sempre pels mateixos
accessos



Control de temperatura en totes les
entrades i a la sortida al pati

Rentat freqüent de mans

Zona de desinfecció i assecat de
peus

Ús obligatori de la mascareta

1.5 metres de distància en tot
moment

Senyalització a tot l'edifici per a uns
fluxos de circulació segurs

Mesures de seguretat al centre



Grups de convivència i socialització
estables dins i fora de l'aula01

Desinfecció i ventilació freqüent dels
espais02

Limitació del nombre de docents que
intervenen en un grup03

Mesures excepcionals a l'escola



A l'hora del pati

Sortides al pati esglaonades per grups
i en horaris diferenciats

Distribució d'espais per garantir els
grups estables

Ús individual d'ampolles d'aigua
reutilitzables, degudament marcades
amb el nom de l'alumne/a

Esmorzars a l'aire lliure

Pla de consum de fruita i llet a l'escola



Altres informacions
d'interès
Accés al centre
únicament permès al
personal i alumnat.

Les famílies hi accediran
amb cita prèvia i havent
signat la declaració
responsable.

Es mantenen els serveis
externs d'assessorament:
EAP, CREDA, LIC,

fisioterapeuta... 

L'ensenyança i
l'aprenentatge hauran
de ser flexibles per tal
d'adaptar-se al nou
escenari. Cal considerar
un cert grau
d'aprenentatge virtual
durant tot el curs escolar. 

La nostra prioritat és la
salut i la seguretat de
tota la comunitat
educativa, inclòs el
benestar socioemocional
dels seus membres.

La quota de material del curs es
cobrarà a partir del mes de gener de
l'any 2021.



Ens en
sortirem!

Tenim una comunitat sòlida
i coŀlaborativa de famílies i
personal del centre que es
donaran suport mútuament per
adaptar-se a les noves
necessitats d'aprenentatge.



Moltes gràcies!

A tots vosaltres, alumnat i famílies,
però especialment....


