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Preàmbul 

Aquest setembre s’inicia el segon curs en procés de pandèmia. Un any després, l’escenari 

ha canviat força. Tot i la incertesa deguda a oscil·lacions freqüents en el risc de contagi, es 

compta amb dos elements favorables: la vacunació i l’experiència acumulada, que 

simplifiquen i suavitzen lleugerament la regulació del centre. De fet, una de les 

constatacions més rellevants del departament de Salut en acabar el curs 2020/21 és que el 

retorn a l’activitat escolar no ha propiciat un agument de la transmissibilitat comunitària1. 

Per tant aquest pla d’obertura, llevat d’algunes variants, mantindrà similituds amb el seu 

homòleg del curs passat. El nucli seguirà essent garantir la seguretat amb pautes i mesures 

de protecció i la necessitat de controlar la traçabilitat dels casos positius. 

Del darrer any s’ha de destacar també el desplegament informàtic impulsat pel departament 

d’Educació, el Pla d’Educació Digital de Catalunya. S’han proporcionat dispositius digitals a 

l’alumnat de segon cicle d’ESO i batxillerat, i s’espera que durant el curs actual es completi 

la dotació per a l’alumnat de primer cicle. Així es resol àmpliament la dificultat de connexió 

en confinaments. Tanmateix, es preveu una altra dificultat en la situació asimètrica 

d’alumnat confinat i no confinat alhora en un mateix grup de convivència estable. 

Mesures generals de protecció 

La relació quotidiana entre els membres de la comunitat educativa es regirà per diversos 

principis d’abast general: 

 Distància personal: cal mantenir una separació física d’un metre i mig de persones 

amb qui no es té contacte habitual. Dins dels grups de convivència estable (GCE a 

partir d’ara) no es requereix aquesta prevenció. 

 Higiene de mans: s’han col·locat solucions de gel hidroalcohòlic per a possibilitar 

que, de manera regular, els membres de la comunitat educativa puguin netejar-se 

les mans (arribada al centre, descansos, abans i després de fer ús dels lavabos, 

abans i després dels àpats o de les activitats). 

 Mascareta: tot i que les indicacions de Salut per a aquest curs són lleugerament 

més laxes en algunes situacions, per simplificació s’aplicarà la mateixa regla del 

                                                           
1 Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, pàgina 8. 
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curs passat segons la qual l’ús de mascareta és obligatori per a tothom dins el 

recinte i al llarg de tot l’horari escolar. L’única excepció serà a les sessions de la 

matèria d’educació física quan es facin activitats a l’exterior amb alumnat d’un 

mateix GCE. 

 Ventilació: s’aplicaran les pautes contingudes al document d’orientacions 

específiques. Les més importants són: 

o La ventilació ha de ser creuada i regular (contínua, en el millor dels casos). 

o Durant els mesos d’hivern el temps mínim de ventilació amb portes i finestres 

obertes és d’uns 10 o 15 minuts per hora, repartits entre els últims d’una 

classe i els primers de la posterior. 

o És preferible l’obertura de diversos punts de ventilació, en comptes d’un de 

sol, encara que la superfície total sigui la mateixa.  

 Accés al centre: a diferència del curs passat ja no es prendrà la temperatura a 

l’alumnat en accedir al centre, llevat de si es detecta simptomatologia compatible 

amb CoVID o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

Altres mesures de diversa consideració que es posaran en pràctica: 

 Zones de guàrdia a les plantes: s’ha col·locat mobiliari en els distribuïdors de les 

plantes 1 i 2 perquè esdevinguin punts de guàrdia. El professorat assignat atendrà 

de forma immediata les incidències que puguin donar-se. Aquesta alternativa resol 

la impossibilitat d’organitzar un espai genèric per a alumnat expulsat. 

 Mampares: a més de la que permanentment s’empra a secretaria n’hi haurà al 

despatx del departament d’orientació i la sala de visites. En algunes ocasions el 

despatx d’orientació s’usa com a sala de reunió amb alumnat (atenció 

individualitzada, expulsions d’aula, entrevistes...). 

 Espais de reunió amb famílies: es prioritzarà la reunió telemàtica. Per als casos 

en què no sigui possible o convenient, es farà servir la sala de visites (a la planta 

baixa, amb possibilitat de ventilar-se i pròxima a la sortida). 

 Vetllador/a: preferentment se li assignaran hores d’un mateix nivell quatre dies a la 

setmana, i farà reforç a un grup específic el cinquè. 

 Biblioteca: romandrà tancada durant els esbarjos, per la inconveniència de reunir 

alumnat de diferents GCE. 
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 Mobilitat: es faran constar clarament els horaris, itineraris i accessos perquè 

l’alumnat i el professorat integri al més aviat possible les adaptacions organitzatives. 

Organització de grups d'alumnes, de professionals i d'espais 

Alumnat 

La prioritat ha estat evitar o minimitzar les barreges d’alumnat de diferents grups GCE. A 

més, com l’any passat, de 1r a 3r d’ESO s’ha distribuït l’alumnat heterogèniament entre els 

grups. A 4t d’ESO l’alumnat està agrupat segons l’itinerari acadèmic que seguirà un cop 

obtingui el graduat (cicles formatius / batxillerat científic / batxillerat social-humanístic).  

S’ha reduït la quantitat de desdoblaments d’ESO, quan ha estat possible. Les matèries  

optatives s’han convertit en anuals per a grups sencers. Les úniques situacions que 

inevitablement han de barrejar grups estables, en tots els nivells d’ESO, seran: Temps d’art 

(dues hores setmanals a 1r d’ESO), religió (una hora setmanal), francès (dues hores 

setmanals, a 1r i 2n; només una a 3r d’ESO; i tres hores a 4t d’ESO) i l’aula d’acollida 

(l’alumnat que requereix aquest suport està repartit en tots els grups d’ESO). 

Els agrupaments de 4t d’ESO permeten que sols l’optativa de francès pugui comportar 

barreja de grups, tot mantenint al màxim les preferències pels itineraris de CF o de batxillerat 

de l’alumnat. 

A batxillerat els itineraris forcen una major flexibilitat horària. S’ha mantingut gairebé 

sempre com a aula de desdoblament la pròpia del grup. L’alumnat de 2n de batxillerat 

formarà un sol GCE, amb independència de l’itinerari, i estarà tot junt quan s’imparteixin 

matèries comunes. Caldrà seguir estrictament les recomanacions sanitàries avinents quan 

hi hagi desdoblaments i canvis d’aula (es descriuen més endavant). 

Qualsevol membre del professorat i del personal d’atenció educativa tindrà la consideració 

d’extern en relació als GCE (no tenen l’horari vinculat principalment a cap grup en concret). 

Això comporta que el personal docent i no docent hagi de complir escrupolosament les 

mesures de protecció generals quan es relacioni amb GCE (dur mascareta en tot moment, 

mantenir distància quan sigui possible, ventilació, higiene de mans,...). 

La informació relativa a l’alumnat i el professorat per grups s’ha recollit a la Taula 1 dels 
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annexos. Les situacions de barreja de grups estables consta a la Taula 2. 

Professorat 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, cal que als espais de treball es 

segueixin les mesures de seguretat bàsiques: distanciament físic, ús de la mascareta, 

ventilació adequada i rentat de mans. Addicionalment, aquest curs estrenem un aparell 

mòbil de filtratge per a augmentar la renovació de l’aire en alguns espais de reunió 

(habitualment, la sala d’actes). Quan resulti impossible respectar alguna de les mesures 

bàsiques, les reunions i sessions de treball hauran de ser telemàtiques. 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre, es pot fer de manera presencial sempre 

que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut, amb preferència per fer 

servir espais exteriors. 

En funció del caràcter de la reunió o sessió de treball, el nombre d’assistents, i d’altres 

factors externs com l’estat epidemiològic o la meteorologia, es triarà un format o un altre, 

que s’especificarà a la convocatòria corresponent. 

Famílies 

En iniciar-se el curs es farà signar a les famílies la declaració responsable conforme els 

seus fills i filles no presenten risc potencial de contagi i el compromís d’informar el centre 

en cas de canviar aquesta circumstància. 

En el cas de l’alumnat de 1r d’ESO i 1r de batxillerat (que canvien d’etapa educativa), 

s’organitzarà una trobada d’acollida i benvinguda al centre, prèvia a l’inici de curs. Es 

donarà informació operativa essencial. Aquestes trobades seran presencials, complint les 

mesures de seguretat fixades. 

Les reunions d’inici de curs amb les famílies s’organitzaran també presencialment, de 

manera esglaonada i mantenint . 

Es divulgaran els recursos elaborats el curs passat per a facilitar la introducció de les 

famílies a les eines de comunicació amb el centre: iEduca i TokApp. Durant el curs les 

famílies estan assabentades de les incidències i notícies rellevants a través de l’aplicació 

TokApp, i de situacions que afecten els seus fills o filles a través de notificacions de la 

plataforma d’iEduca. També serà habitual el contacte via telèfon, correu electrònic o 
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videoconferència, si la família disposa d’aquest mitjà. En cas de trobades presencials amb 

tutors/es o reunions amb l’equip directiu, es mantindran les mesures de seguretat. 

Consell escolar: les reunions es celebraran en format telemàtic. 

Organització pedagògica  

Pla de treball en cas de confinament 

Grups sencers confinats 

En cas de confinament total d’un grup, el professorat de cada àmbit o matèria ha de tenir a 

punt una proposta pedagògica vinculada al treball que es duu a terme amb el grup. Cal que 

l'alumnat conegui amb anticipació els objectius de treball, així com els indicadors 

d'avaluació perquè pugui organitzar-se durant el confinament.  

Si l’alumnat d’aquell grup té dispositius proporcionats pel centre, es podran fer sessions 

telemàtiques seguint l’horari habitual. En cas contrari les connexions seguiran un horari de 

contingència, per a supervisar el progrés de l’alumnat, resoldre dubtes o fer sessions de 

tutoria. Els enllaços a aquestes connexions estaran disponibles a través del moodle del 

centre, o es divulgaran per correu-e si fos convenient. 

Grups parcialment confinats 

En cas de confinament parcial, amb alumnes a l’aula i a casa a la vegada, el professorat 

atendrà el grup de l’alumnat present en l’horari habitual. Si es reuneixen les condicions 

necessàries (connectivitat, control d’aula, qualitat d’imatge i so, ...) s’establirà contacte amb 

l’alumnat confinat per videoconferència. En cas contrari, caldrà transmetre consignes de 

treball a l’alumnat absent. Una tasca a desenvolupar durant aquestes sessions pot consistir 

precisament en dissenyar la comunicació dels aprenentatges: fotografies, resums, notes de 

veu, organització d’ajudes a distància... 

Atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

El model d’agrupament heterogeni comporta adaptacions metodològiques, que es 

revisaran a les reunions de nivell o d’equip docent, si escau. En particular, s’hi pactaran 

mesures d’atenció a l’alumnat (universals, addicionals i intensives). 
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S’han dissenyat accions en col·laboració amb l’equip social del centre per a afavorir la 

integració de l’alumnat de primària (sessions d’acollida a primer d’ESO). 

L’aula d’acollida seguirà tenint la funció de facilitar la incorporació de l’alumnat d’origen 

estranger al sistema educatiu català. L’agrupació d’alumnat contemplarà criteris de 

prevenció sanitària (separació de GCE, principalment), a més dels lingüístics (distància 

idiomàtica respecte la llengua catalana, nivells d’aprenentatge, temps d’acollida...). Es 

procurarà configurar blocs de dues hores consecutives, estalviant així desplaçaments. 

 

Per un altre cantó cal comptar que aquest curs tampoc no s’habilitarà cap aula de contenció 

d’alumnat expulsat temporalment dels seus grups (per a evitar la coincidència d’alumnat 

provinent de GCE diferents). En contrapartida, s’ha establert: 

 Punts de guàrdia a les plantes, permetent una atenció d’incidències més ràpida. 

S’especifica el personal dedicat a guàrdies a la Taula 3. 

 El professorat de guàrdia gestionarà sortides i/o trànsits entre espais, quan se’n 

produeixin, perquè es facin en el moment oportú. 

 Ocasionalment s’atendrà la gestió d’aula i les relacions en col·laboració amb 

l’especialista en acompanyament emocional (anteriorment EMO). 

 En els primers minuts dels canvis de classe d’algunes hores el personal del servei 

de monitoratge o de l’equip social donarà suport a la vigilància de passadissos. 

Organització de les entrades i sortides 

El centre disposa de dos punts d’accés o evacuació: la porta principal del C/Menorca i 

l’entrada pel pati del C/Puigcerdà. Per a l’entrada matinal es faran servir tots dos accessos, 

amb l’objectiu de distribuir els sis nivells en l’espai i en el temps (decalatge de cinc minuts). 

Per a les sortides o les entrades de la tarda es farà servir únicament l’entrada principal, 

donat que no surten a la mateixa hora l’alumnat d’ESO i el de batxillerat. Sols els dijous 

caldrà establir un esglaonament específic de sortida, ja que surt tot l’alumnat alhora. 
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ENTRADES 

 8.00 S1 B2 / S3 (pati + escala d’emergència / porta principal + escala central)  

 8.05 B1 S2 / S4 (pati + escala d’emergència / porta principal + escala central) 

 15.00 S1 i S3 (porta principal + escala central) 

 15.05 S2 i S4 (porta principal + escala central) 

SORTIDES  

Tots els dies llevat de dijous: 

 14.30 B1 B2 (escala central + principal). 

 13.30 o 17.00 S1 / S3 (escala central* + porta principal).  

 13.35 o 17.05 S2 / S4 (escala central* + porta principal). 

* L’alumnat que faci ús del servei de menjador baixarà per l’escala d’emergència, en 
comptes de la principal. La cua es formarà en direcció a la sortida de l’escala 
d’emergència i el porxo que condueix al gimnàs. 

Variacions del dia de tutoria d’ESO (dijous): 

 14.25 sortida S1 S3 (escala central + porta principal). 

 14.30 sortida S2 S4 (escala central + porta principal). 

 14.35 B1 B2 (escala central + porta principal). 

A la Taula 4 s’han indicat les hores d’entrada i sortida de tots els nivells durant la setmana. 

Recordem que la mascareta s’haurà de portar a partir de l’entrada i fins la sortida, i que 

durant les entrades o sortides seguirà vigent la recomanació de mantenir la distància de 

seguretat. 

Existeix un aparcament de patinets a l’accés al pati des del rebedor d’entrada. Els dos 

recorreguts d’entrada hi arriben fàcilment amb una alteració mínima de la ruta. L’alumnat 

haurà de tenir en compte que l’aparcament no està protegit de la pluja. 

Organització de l’espai d’esbarjo 

Per limitacions d’espai del pati només el primer cicle d’ESO podrà romandre-hi a l’esbarjo. 

No hi haurà servei de biblioteca. Es recomana que l’alumnat dugui ampolles d’aigua pròpies. 

La vigilància del pati es repartirà entre dos professors/es de primer cicle. Al rebedor estarà 
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present un membre de consergeria. 

S1 S2 romandran al pati. Està habilitada la zona posterior, a prop del gimnàs, on hi ha 

una taula de ping-pong. Els dos nivells compartiran l’espai. L’alumnat haurà  de 

dur mascareta per la possibilitat de barrejar-se GCE, malgrat estar a l’aire lliure. 

S3 S4 han de sortir del centre, amb autorització. 

B1 B2 han de sortir del centre. 

DIES DE PLUJA 

S1 S2 es repartiran en tres espais (S1AB sala d’actes / S2C porxo petit / S2AB porxo 

gran). Un representant de l’equip directiu vigilarà rebedor i sala d’actes. 

Els diferents horaris de sortida d’esbarjo i retorns a l’aula poden consultar-se a la Taula 5. 

Esmorzar 

L’alumnat que vulgui adquirir un entrepà dels que s’oferiran a través del servei de menjador 

haurà de fer cua a la banda exterior de la sortida d’emergència, al llarg del porxo del gimnàs. 

En acabar, travessarà el rebedor i accedirà al pati per l’altra porta. 

Servei de menjador 

Aquests curs entra en funcionament el servei de menjador, que restarà a cura de l’empresa 

Roca i González. Aspectes rellevants: 

 El menjar no es prepararà al centre, solament s’escalfarà. 

 Es farà cua a la banda exterior de la porta d’emergència, al llarg del porxo del 

gimnàs. 

 L’espai de menjador serà la sala d’actes. 

 Caldrà que hi hagi ventilació de la sala en tot moment. 

 Segons el nombre d’usuaris es formaran torns de menjador. 

 Els GCE han de mantenir-se també durant el servei, i amb distància de seguretat 

entre ells. Si això no fos possible, caldrà deixar cadires buides entre comensals. 

 El professorat podrà sol·licitar el servei, també. El seu torn començarà un quart 

d’hora més tard que el de l’alumnat. 
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 Sobre les tardes de dilluns i dimarts: un cop finalitzat l’àpat, l’alumnat de segon cicle 

d’ESO i batxillerat haurà de sortir del centre. Està en estudi la possibilitat de tenir 

l’alumnat de primer cicle d’ESO acompanyat per un servei de monitoratge. 

Pla de neteja 

En general cal estendre la consciència d’higiene personal i transmetre la importància de la 

neteja dels espais i objectes d’ús compartit. Es promouran hàbits en aquest sentit: neteja 

de mans regular, neteja o desinfecció d’espais comuns, etc. L’alumnat participarà en 

aquestes tasques d’ordre o de neteja quan el professorat consideri que l’aula o l’espai 

compartit necessita endreçar-se. 

Gestió dels residus: es col·locaran papereres de cartró en totes les aules específiques per 

a recollida de materials no reciclables. Els mocadors i les tovalloletes emprades en la neteja 

d’espais hauran de ser d’un sol ús. 

S’ha concentrat la neteja matinal en la franja posterior a l’esbarjo, per a assegurar la higiene 

de lavabos de planta. A la neteja general del centre s’hi dediquen dues persones, i només 

durant la tarda. 

Extraescolars 

En començar el curs es limiten a un suport específic per a l’alumnat de Francès de 1r de 

batxillerat, en el qual participaran cinc alumnes; i el reforç escolar en català per a alumnat 

d’origen estranger (projecte UBUNTU), reduït a dos grups de vuit alumnes. Es podran 

garantir per tant les condicions actuals de seguretat i traçabilitat per a realitzar-les. 

Activitats complementàries 

Les empreses i organitzacions que en proposin hauran de presentar un protocol ajustat a 

la normativa CoVID. L’equip directiu, comptant amb el criteri de prevenció de riscos laborals, 

hauran d’aprovar-ne els termes. 
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Referent CoVID 

L’atenció de consultes i la gestió d’incidències es centralitzaran a través d’una mateixa 

persona. S’ha escollit la secretària del centre com a referent CoVID. 

Seguiment del pla 

L’aprovació del pla correspon al Consell escolar. El seguiment i l’avaluació d’aquesta 

planificació és responsabilitat de l’equip directiu i de la coordinació de riscos laborals del 

centre. Es farà en col·laboració amb el professorat, que havent-lo de portar a la pràctica 

podrà valorar-ne la consistència i detectar-ne punts febles. 
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Taula 1 

Per nivells, grups estables del curs 2021/22. 

NIVELL CURS GRUP ALUMNES 

PROFESSORAT PAE 

ESTABLE PUNTUAL 

ESTABLE 
(TIS, educador/a 
EE, TIE, auxiliar 
d’EE, monitors...) 

PUNTUAL** 
(professionals 

SIEI, SIAL, 
monitors...) 

ESO 1 A 17 0 13 0 1 

ESO 1 B 17 0 13 0 0 

ESO 2 A 20 0 15 0 1 

ESO 2 B 20 0 14 0 0 

ESO 2 C 20 0 13 0 0 

ESO 3 A 22 0 12 0 0 

ESO 3 B 21 0 15 0 1 

ESO 3 C 20 0 15 0 0 

ESO 4 A* 19 0 12 0 1 

ESO 4 B 31 0 17 0 0 

ESO 4 C 32 0 16 0 0 

BAT 1 A 18 0 10 0 0 

BAT 1 B 13 0 10 0 1 

BAT 2 A 22 0 9 0 0 

BAT 2 B 14 0 7 0 0 

 

 *  Grup homogeni. 

 ** No establert encara l’horari de la vetlladora. 
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Taula 2 

Activitats i/o matèries en què es donarà barreja d’alumnat de diferents grups estables. 

NIVELL MATÈRIA PROCEDÈNCIA DOCENT 
HORES 

SETMANALS 

S1 

RELIGIÓ AB LLERENA 1 

OPT (FRANCÈS) AB LEAL 2 

ACOLLIDA AB 
URGELL 

ARNAU 
6 

S2 

RELIGIÓ ABC LLERENA 1 

OPT (FRANCÈS) ABC LEAL 2 

ACOLLIDA ABC 
URGELL 

ARNAU 
5 

S3 

RELIGIÓ ABC LLERENA 1 

OPT (FRANCÈS) ABC LEAL 1 

ACOLLIDA ABC 
URGELL 

ARNAU 
6 

S4 

RELIGIÓ ABC LLERENA 1 

OPT (FRANCÈS) BC LEAL 3 

ACOLLIDA ABC 
URGELL 

ARNAU 
8 
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Taula 3 

Distribució de guàrdies en l’horari d’ESO, amb suport addicional de personal de l’equip 

social i de consergeria (color vermell). 
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Taula 4 

Horaris d’entrada al centre i de sortida segons el nivell. 

NIVELL 
HORA D’ENTRADA 

ENTRADA ITINERARI 
dl dt dc dj dv 

S1 
8.00 

15.00 
8.00 

15.00 
8.00 8.00 8.00 C/Puigcerdà Pati – Escala d’emergència 

S2 
8.05 

15.05 
8.05 

15.05 
8.05 8.05 8.05 C/Puigcerdà Pati – Escala d’emergència 

S3 
8.00 

15.00 
8.00 

15.00 
8.00 8.00 8.00 C/Menorca Rebedor – Escala central 

S4 
8.05 

15.05 
8.05 

15.05 
8.05 8.05 8.05 C/Menorca Rebedor – Escala central 

B1 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 C/Puigcerdà Pati – Escala d’emergència 

B2 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 C/Puigcerdà Pati – Escala d’emergència 
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NIVELL 
HORA DE SORTIDA 

ITINERARI SORTIDA 
dl dt dc dj dv 

S1 
13.30 
17.00 

13.30 
17.00 

13.30 14.25 13.30 Rebedor – Escala central C/Menorca 

S2 
13.35 
17.05 

13.35 
17.05 

13.35 14.25 13.35 Rebedor – Escala central C/Menorca 

S3 
13.30 
17.00 

13.30 
17.00 

13.30 14.30 13.30 Rebedor – Escala central C/Menorca 

S4 
13.35 
17.05 

13.35 
17.05 

13.35 14.30 13.35 Rebedor – Escala central C/Menorca 

B1 14.30 14.30 14.30 14.35 14.30 Rebedor – Escala central C/Menorca 

B2 14.30 14.30 14.30 14.35 14.30 Rebedor – Escala central C/Puigcerdà 
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Taula 5 

Horaris de sortida a l’esbarjo i de retorn segons el nivell. 

NIVELL 
SORTIDA A L’ESBARJO 

ITINERARI (alternança setmanal) 
dl dt dc dj dv 

S1 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 Escala d’emergència – Pati posterior 

S2 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 Escala central – Rebedor – Pati principal 
 

NIVELL 
SORTIDA A L’ESBARJO 

ITINERARI ACCÉS 
dl dt dc dj dv 

S3 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 Escala central – Rebedor C/Menorca 

S4 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 Escala central – Rebedor C/Menorca 

B1 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 Escala central – Rebedor C/Menorca 

B2 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 Escala central – Rebedor C/Menorca 

 

 

 

  

mailto:a8013184@centres.xtec.es
http://www.institutbernatmetge.cat/


Pla d’obertura 

Curs 2021/22 

 

 c/Menorca 55 BCN 08020    tel. 93 314 96 11    a8013184@centres.xtec.es    http://www.institutbernatmetge.cat pàg. 19 

 

NIVELL 
RETORN DE L’ESBARJO 

ITINERARI (alternança setmanal) 
dl dt dc dj dv 

S1 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 Rebedor – Escala central 
Pati – Escala d’emergència S2 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 

 

NIVELL 
RETORN DE L’ESBARJO 

ACCÉS ITINERARI 
dl dt dc dj dv 

S3 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 C/Menorca Rebedor – Escala central 

S4 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 C/Menorca Rebedor – Escala central 

B1 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 C/Menorca Rebedor – Escala d’emergència 

B2 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 C/Menorca Rebedor – Escala d’emergència 
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