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PLA REOBERTURA FASE 2 DESCONFINAMENT  

INSTITUT ESCOLA EL VIVER 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny de 2020. 

El Departament presenta un pla validat al PROCICAT, de Reobertura de Centres Educatius en 

Fase 2 de Desescalada. Aquest pla permet l’obertura de centres, amb activitats reduïdes i amb 

mesures específiques sanitàries. D’acord amb aquestes instruccions hem elaborat el present PLA 

DE REOBERTURA que s’ha presentat al Consell Escolar del centre en data 3 de juny de 2020. 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari, serà una assistència no continuada 

(excepte a educació infantil)  i es continuarà la docència telemàtica en tots els nivells educatius 

fins el dia 19 de juny de 2020, data en que finalitza el curs 2019-20 

1. ALUMNAT 

Requisits dels alumnes per poder reincorporar-se al centre.  

● Tots l’alumnat que accedeix al centre durant la reobertura haurà de venir 

acompanyat d’un adult. 

● Només podrà accedir l’alumnat que hagi notificat l’assistència a través del 

formulari que s’ha fet arribar a les famílies a través del whatsapp. 

● Per accedir al centre, la persona responsable haurà de dur signada la 

DECLARACIÓ RESPONSABLE, d’acord amb el model facilitat pel departament, on 

es declara que l’alumne (Model A818 per PRIM  i ESO. Model A819 per EI) 

○ No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19;  

○ No pateix cap malaltia crònica d’elevada complexitat: 

■ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o 

dispositius de suport ventilatori.  

■ Malalties  cardíaques greus.  

■ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple 

aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).  

■ Diabetis mal controlada.  

■ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 

greus.  

○ Que la família li ha pres la temperatura abans de sortir de casa 

○ Que la família coneix l’obligació d’informar al centre de l’aparició de 

qualsevol cas de covid-10 en el seu entorn familiar i de mantenir un 

contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència 

○ Està vacunat 

○ En el cas de l’alumnat d’EI: els progenitors han de treballar fora de casa. 
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● El centre facilitarà l’imprès dels models A818 i A819 en el cas que la família no 

l’hagi imprès. Però s’haurà de signar abans d’entrar al centre. 

● L’alumnat i l’acompanyant, en arribar a l’escola, farà filera fora de l’edifici 

posant-se en les línies marcades que tindran una separació de 2 metres. 

● En el moment de la sortida, la persona responsable de la recollida de l’alumne, 

romandrà a les línies d’espera.  

● Només podran marxar sols els alumnes de l’ESO. L’alumnat d’EI i PRIM haurà de 

ser recollit per un adult.  

● El centre organitzarà els espais seguint les recomanacions: 

○ 4 metres quadrats/alumne 

○ distància social 2 m 

● Acció educativa presencial alumnes de 6è: 
○ Es faran dues tutories grupals d’una durada d’1 hora: 

■ Dijous,  11 de juny de 2020 

■ Dijous , 18 de juny de 2020 

 

○ Es farà en grups de 13  alumnes com a màxim 

○ La direcció del centre notificarà a les famílies l’horari de la tutoria amb antelació 

○ La tutoria grupal es farà a la part exterior de l’edifici (en cas de pluja es farà en 

un espai tancat). Es disposaran les cadires en forma de rotllana i l’alumnat estarà 

assegut tota l’escola.  

○ La tutoria grupal serà dirigida per la tutora del grup i, si no és possible, per una 

docent de l’equip de cicle.  

○ Durant la tutoria es farà: 

■ Benvinguda i acolliment emocional 

■ Lliurament, per part de l’alumnat, de chromebooks i dispositius 

d’internet facilitats pel centre i/o l’Ajuntament de Montcada  

■ Lliurament, per part del centre,  dels estris que l’alumne havia deixat a 

l’escola el dia que va començar el confinament i que han pogut ser 

reconeguts pel professorat.  

■ Orientacions d’estiu 

■ Acomiadament 

 

● Acollida dels alumnes de 3-6 anys si les progenitors treballen de 

forma presencial i no poden flexibilitzar l’horari: 
○ La família ha d’aportar la DECLARACIÓ JURADA CONFORME TOTS DOS 

PROGENITORS TREBALLEN FORA DE CASA. 

○ Es farà en grup de 8 alumnes a P3 com a  màxim i en grups de 10 alumnes a P4 

i P5 com a màxim 

○ L'assistència serà continuada 

○ Horari de 9 a 13 
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○ Hi haurà dues mestres de l’equip docent d’educació infantil presencials al centre 

i una mestra de l’equip de guàrdia a casa seva per cobrir la substitució en cas 

d’incidència.  

○ S’intentarà utilitzar l’espai exterior el màxim de temps 

○ No hi haurà servei de menjador 

● Atenció tutorial en grups reduïts: alumnes de primària de 1r a 5è i 

1ESO:  

○ Es faran grups reduïts de 13 alumnes com a màxim a primària i 15 a ESO 

○ Calendari de sessions: 

■ Dimarts 16 de juny de 9 a 13:30: Grups de 1r i 2n 

■ Dimecres 17 de juny de 9 a 13:30: Grups de 3r i 4t 

■ Dijous 18 de juny de 9 a 13:30: Grups de 5è i 1ESO 

● La direcció del centre notificarà a les famílies l’horari de la tutoria amb antelació 

● La tutoria grupal es farà a la part exterior de l’edifici (en cas de pluja es farà en 

un espai tancat). Es disposaran les cadires en forma de rotllana i l’alumnat estarà 

assegut tota l’escola.  

● La tutoria grupal serà dirigida per la tutora del grup i, si no és possible, per una 

docent de l’equip de cicle.  

● Durant la tutoria es farà: 

○ Benvinguda i acolliment emocional 

○ Lliurament, per part de l’alumnat, de chromebooks i dispositius 

d’internet facilitats pel centre i/o l’Ajuntament de Montcada  

○ Lliurament, per part del centre,  dels estris que l’alumne havia deixat a 

l’escola el dia que va començar el confinament i que han pogut ser 

reconeguts pel professorat.  

○ Orientacions d’estiu 

○ Acomiadament 

 

● Atenció personalitzada: famílies de qualsevol curs i nivell (sense 

alumnes) 

 

○ Planificat i programat en dia i hora: un progenitor amb tutor/ o un altre docent 

de l’equip de nivell 

○ La família podrà sol·licitarà la reunió per Mail. 

○ L’entrevista serà telefònica o presencial si es considera necessari. 

○ A partir del 22 de juny es citarà a les famílies que, fins aquell moment, encara 

no hagin tornat el dispositiu que se li va facilitar. 

 



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut Escola El Viver 
 

 4 

2. PERSONAL DEL CENTRE: DOCENTS, PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

1.2 Identificació del personal que podrà participar en les activitats 

presencials al mes de juny 2020 

La direcció del centre informarà a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar 

les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 en 

l'enllaç següent: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ  

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari 

de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.  

Només podrà assistir al centre el personal que determini el personal encarregat de la 

gestió sanitària del covid-19 

3. ESPAIS I GRUPS i FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

El centre establirà els espais i grups tenint en compte: 

● Els grups han de ser fixes 

● Sempre que sigui possible estarà atès pel mateix docent 

● En el cas que s’hagin de fer canvis sempre ho farà el docent. 

● Es prioritzarà els espais exterior si no plou 

● Es seguiran les recomanacions establertes en l’apartat: alumnes.  

En relació a les zones d’esbarjo: 

● Cada grup d’alumnes tindrà una zona limitada tenen en compte les recomanacions de 4 

metres quadrats/alumne. 

● En cas de coincidència de més d’un grup al pati, els grups no es podran barrejar. 

● S’intentarà que l’alumnat mantingui la distància social de seguretat de 2m 

ENTRADES I SORTIDES: El centre establirà senyalitzacions d’espera i fluxos de circulació 

● Es senyalitzaran els punts d’espera per entrar al centre amb una distància social de 

seguretat de 2 metres. Aquests punts s’utilitzaran per facilitar l’entrada i la recollida de 

l’alumnat per part de les famílies. 

● En funció de  les portes i possibles circuits de cada centre es senyalitzaran els fluxos de 

circulació que han de seguir alumnes i docents. 

● Només un adult podrà acompanyar l’alumnat en les arribades i les recollides. 
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4. MATERIAL ESCOLAR 

● Es prioritzarà  l’ús de material individual. 

● No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

● En el cas d’Educació Infantil, les joguines i el material comú de plàstic tindran un ús 

individual diari. Abans de l’ús individual per un altre infant s’haurà de desinfectar. 

5. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

L’objectiu de les mesures és preservar la salut dels infants i dels professionals del centre: 

DISTANCIAMENT FÍSIC 

Tot el personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes 

distàncies 

○ Infants disposin d’un espai d’uns 4 m2  

○ Mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones, infants i 

adults 

○ Evitar espais compartits 

○ Recomanar a les famílies que no accedeixin a l’interior del recinte escolar 

 

RENTAT DE MANS 

Tot el personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes normes: 

○ L’alumnat es rentarà les mans: 

■ A l’arribada i a la sortida del centre 

■ Abans i després d’anar al lavabo 

■ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al 

pati)  

■ Després de tossir, mocar-se o esternudar 

■ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

○ El personal del centre es rentarà les mans: 

■ A l’arribada al centre abans del contacte amb els infants. 

■ Abans i després d’acompanyar un nen al lavabo 

■ Abans i després d’anar al lavabo 

■ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  

■ Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

○ La direcció del centre facilitarà: 

■ Punts de rentat de mans amb sabó  tovallola d’un sol ús 

■ Dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre 

i per les visites. 

 

MASCARETA 
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El centre actuarà segons les recomanacions de l’OMS. Les mascaretes hauran de ser 

higièniques amb compliment de la norma UNE. 

 

Alumnat d’educació infantil: No està indicada en general. A partir de P5 l’alumne 

l’hauria de dur sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat de 2 m. 

L’alumne haurà de dur a la bossa una mascareta nova per l’ús a l’escola i etiquetada 

amb el seu nom. 

Alumnat de primària i ESO: Indicada en general. Quan es garanteixi la distància de 

seguretat de 2m i ventilació se’n podrà prescindir. Les mascaretes hauran de ser 

higièniques amb compliment de la norma UNE. L’alumne haurà de dur la seva mascareta 

de casa, etiquetada amb el seu nom. 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

● És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

● Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes.  

● La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 

diària. 

● Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir 

la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 

aquells de màxima concurrència.  

● Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 

mans.  

● El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents 

infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. 

● Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.  

 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 

domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta 

de cada producte.  

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents 

tipus de desinfectants, com poden ser:  

• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració 

al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de 

lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta 

de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. 

Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns 

minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  
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• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 

habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un 

alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96o amb 2 part d'aigua 

(s’obté un alcohol del 70,6 %)  

• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és 

del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts 

d'aigua.  

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats 

per a ús pel públic en general i ús ambiental.  

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 

tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol 

de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al 

dia.  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

- Interruptors i timbres 

- Manetes i poms de portes, finestres armaris i arxivadors 

- Baranes i passamans d’escales i ascensors 

- Taules i cadires 

- Ordinadors, teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos: Cal assegurar la dotació de sabó, eixugamans per poder garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.  

6. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries 

vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser 

necessari l’aïllament preventiu).  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre:  

• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  

• Avisar pares, mares o tutors.  
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• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra.  

• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

• No assistir al centre  

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

o Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 

direcció del centre 

 o Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 

observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 

seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 

possibles contactes.  

 

ANNEXE: 

Reobertura P3, P4 i P5: https://forms.gle/2AZgSGPDBKRmWQCm6 

Reobertura 1r. Juny 2020: https://forms.gle/6KSW4a4eudKCHost7 

Reobertura 2n. Juny 2020: https://forms.gle/k1NCeTpDQyHBehwo7 

Reobertura 3r. Juny 2020: https://forms.gle/QQQFcBqDRpEnn8Nj8 

Reobertura 4r. Juny 2020: https://forms.gle/k9tjYn9Z1waN8fox8 

Reobertura 5è. Juny 2020: https://forms.gle/8vfELdzAuFzfAUpq7 

Reobertura 6è. Juny  2020. https://forms.gle/h8GztXQ6VFc7xxB99 

A817 (ESO): https://drive.google.com/open?id=1N3Janiz1R0x7XE-

hQjBKI5BQ3jA94_DQ 

A818 (PRIM) https://drive.google.com/open?id=1F_1gPA8kUZ-zUlJjFuYB6AnP93_8VxZ6 

A819 (EI) https://drive.google.com/open?id=1JAFbi5e7FrBNJAgXVWIOhmmdNQWaeqKM 

Instruccio-obertura-centres-juny.pdf 

https://drive.google.com/open?id=1HAoOyKRd4KnLaMe7DZhbnvG8RUuQgYfO 

https://forms.gle/2AZgSGPDBKRmWQCm6
https://forms.gle/6KSW4a4eudKCHost7
https://forms.gle/k1NCeTpDQyHBehwo7
https://forms.gle/QQQFcBqDRpEnn8Nj8
https://forms.gle/k9tjYn9Z1waN8fox8
https://forms.gle/8vfELdzAuFzfAUpq7
https://forms.gle/h8GztXQ6VFc7xxB99
https://drive.google.com/open?id=1N3Janiz1R0x7XE-hQjBKI5BQ3jA94_DQ
https://drive.google.com/open?id=1N3Janiz1R0x7XE-hQjBKI5BQ3jA94_DQ
https://drive.google.com/open?id=1F_1gPA8kUZ-zUlJjFuYB6AnP93_8VxZ6
https://drive.google.com/open?id=1JAFbi5e7FrBNJAgXVWIOhmmdNQWaeqKM
https://drive.google.com/open?id=1HAoOyKRd4KnLaMe7DZhbnvG8RUuQgYfO
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PREVISIÓ D’ALUMNES SEGONS ELS RESULTATS DELS FORMULARI: 

  SI VINDRAN / 
PARTICIPANT 

ENQUESTA 

GRUP 
A 

GRUP 
B 

GRUPS 
REOBERTURA 

DIA TUTORIA 
PRESENCIAL 

HORA 
ENTRADA 

EI 6   1 EI Diari del 8 al 19 de 
juny 

09:00 

1r 11/19 7 4 1AB 16/06/2020 10:30 1AB 

2n 26/35 17 9 2A1 + 2A2 + 2B 16/06/2020 09:30   2A1 
10:00   2B 
12:00   2A2 

3r 28/38 12 16 3A + 3B1 + 3B2 17/06/2020 10:00  3B1 
11:30  3A 
12:00  3B2 

4t 24/33 10 14 4A + 4B1 + 4B2 17/06/2020 09:30   4B1 
10:30   4A 
11:00    4B2 

5è 24/31 13 11 5A + 5B 18/06/2020 10:30  5A 
12:00  5B 

6r 24/36 13 11 6A + 6B 11/06/2020 
18/06/2020 

10:00 6A 
11:30 6B 

ESO1 21/28 14 7 ESO1A +ESO1B  18/06/2020 09:30 ESO1B 
11:00 ESO1A 

 

ENTRADES I SORTIDES: DIES, HORES I PERSONES RESPONSABLES ESPAIS I FLUXES 

DIA HORA 
ENTRADA 

GRUP 
DOCENTS DOCENTS 

PORTA 
ENTRADA 

LLOC 
TUTORIA 

SORTIDA 
GRUP 

PORTA 
SORTIDA 

MURAL RESP 1 

08/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM OLIVERA P1-1 + PATI 13.00 OLIVERA  

09/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM OLIVERA P1-1 + PATI 13.00 OLIVERA  

10/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM OLIVERA P1-1 + PATI 13.00 OLIVERA  

11/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM S OLIVERA P1-1       

 
9:30                 

 
10:00 6A SANDRA CARLOS VESTÍBUL PORXO       

 
10:30                 

 
11:00           6A EXT. CUINA   

 11:30 6B MERITXELL CARLOS VESTÍBUL PORXO       

 
12:00                 

 
12:30           6B EXT. CUINA   

 
13:00           EI OLIVERA   

12/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM OLIVERA P1-1 + PATI 13.00 OLIVERA  

15/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM OLIVERA P1-1 + PATI 13.00 OLIVERA  

16/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM S OLIVERA P1-1       
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  9:30 2A1 LAURA MÍRIAM R VESTÍBUL 
PATI 

VESTIDORS 
    ALICIA + ALEX 

  10:00 2B DANI JOSEP VESTÍBUL 
PATI ZONA 

CUINA     ALICIA + ALEX 

  10:30 1AB CRISTINA ALBA VESTÍBUL PORXO 2A1 EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  11:00           2B EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  11:30           1AB EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  12:00 2A2 LAURA MÍRIAM R VESTÍBUL PORXO     ALICIA + ALEX 

  12:30               ALICIA + ALEX 

  13:00           2A2 EX + OLIVERA ALICIA + ALEX 

17/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM S OLIVERA P1-1       

  9:30                 

  10:00 3B1 MIRIAM R SONSOLES VESTÍBUL 
PATI ZONA 

CUINA     ALICIA + ALEX 

  10:30 4A JESUS BERNADETTE VESTÍBUL PORXO     ALICIA + ALEX 

  11:00 4B INES CARLOS VESTÍBUL 
PATI 

VESTIDORS 
3B1 EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  11:30 3A QUIMA JAVI VESTÍBUL 
PATI ZONA 

CUINA 
4A EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  12:00 3B2 MIRIAM SONSOLES VESTÍBUL PORXO 4B EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  12:30           3A EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  13:00           3B2 EX + OLIVERA ALICIA + ALEX 

18/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM S OLIVERA P1-1       

  9:30 ESOB1 MARTÍ DAVID VESTÍBUL 
PATI 

VESTIDORS     ALICIA + ALEX 

  10:00 6A SANDRA CARLOS VESTÍBUL 
PATI ZONA 

CUINA     ALICIA + ALEX 

  10:30 5A IMMA OLGA VESTÍBUL PORXO ESOB1 EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  11:00 ESOA1 XAVI NOELIA VESTÍBUL 
PATI 

VESTIDORS 
6A EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  11:30 6B MERITXELL CARLOS VESTÍBUL 
PATI ZONA 

CUINA 
5A EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  12:00 5B BERNADETTE OLGA VESTÍBUL PORXO ESOA1 EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  12:30           6B EXT. CUINA ALICIA + ALEX 

  13:00           5B + EI EX + OLIVERA ALICIA + ALEX 

19/6/2020 9:00 EI SANDRA MÍRIAM OLIVERA P1-1 + PATI 13.00 OLIVERA  

 

 
 

Aquest pla de reobertura ha estat consensuat amb totes les Escoles Públiques que 

Montcada i Reixac.  


