
Com comencem l’escola? 

Comencem amb ganes i il·lusió! 

I també amb moltes altres coses que ens ajudaran a tenir un bon curs! 

Cal arribar amb puntualitat, col·locar-se en els espais marcats en el passadís, portar la 

mascareta ben posada i haver enviat la declaració responsable signada. 

Totes les mestres i el professor estaran a les aules esperant-vos. 

ENTRADES 

Per poder entrar a l’escola passarà una mestra a prendre la temperatura i posar-vos gel en el 

passadís. A l’entrar trobareu una catifa per a desinfectar les sabates. Ja podeu anar a la vostra 

aula. 

6è E.P. 5è E.P. 4t E.P. 

8,55h 8,55h 8,55h 

14,55h 14,55h 14,55h 

 

3r A 3r B 2n 1r 

9,05h 9,05h 9,05h 9,05h 

15,05h 15,05h 15,05h 15,05h 

 

 

 

 

 

Com cal respectar la distància, si a l’arribar els llocs marcats estan ocupats, cal esperar a fora  

tocant als edificis o a prop dels bancs. 

L’espai central del nostre passadís només és per passar, no el podem ocupar. 

Si no hem portat la declaració responsable ens haurem d’esperar. Quan estigui contestada i 

signada ja ens deixaran entrar. 

A dins l’escola no hi pot haver molts familiars al mateix temps. Si és el cas d’entrar amb 

l’infant, haurem d’esperar que ens donin pas. Ho farà la mestra de l’entrada. Tot i això, si dins 

l’aula ja hi  ha quatre familiars haurem d’esperar al passadís mantenint la distància i ben a prop 

de la paret. 

Si no hem portat la declaració responsable ens haurem d’esperar. Quan estigui contestada i 

signada ja ens deixaran entrar. 

P4-P5  A Elefants P4-P5  B Formigues P4-P5  C Girafes P3 Papallones 

9,15h 9,15h 9,15h 9,20h 

15,10h 15,10h 15,10h 15,15h 



MITJA  PENSIÓ 

Cada alumna/e ha de dinar amb els del seu grup bombolla. Si portem pitet només el podem fer 

servir un dia, doblegar-lo i guardar-lo a la nostra bossa o motxilleta. Si no en portem, farem 

servir de paper d’un sol us.   Després de dinar estarem en un espai concret amb els nostres 

companys del mateix grup bombolla. 

 

SORTIDES 

Haurem de ser també molt puntuals. Només podrem ocupar un costat del passadís i només en 

el lloc marcat. Els de P3 han de seguir el consell de la mestra mentre fan l’adaptació. 

La fila sortirà per l’altre costat i, com sempre, cal estar atents al senyal de la mestra o el mestre 

per recollir l’infant. Recordem que la part central del nostre passadís només és per passar.  Si 

no tenim espai cal esperar a la vorera del carrer tot mantenint la distància; a prop dels edificis 

o a prop dels bancs. 

 

 

1r 2n 3r A 3r B 

12,50h 12,50h 12,50h 12,50h 

16,50h 16,50h 16,50h 16,50h 

 

4t 5è E.P. 6è E.P. 

12,55h 12,55h 12,55h 

16,55h 16,55h 16,55h 

 

ALTRES 

Higiene de mans 

▪ A l’arribada i a la sortida de l’aula, 

▪ Abans i després dels àpats, 

▪ Abans i després d’anar al WC  

P-3 Papallones P4-P5  A Elefants P4-P5  B  Formigues P4-P5  C  Girafes 

12,40h 12,45h 12,45h 12,45h 

16,40h 16,45h 16,45h 16,45h 



▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

Ús de la mascareta 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva 

aula.  

Els docents a més portaran pantalla transparent. 

En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. 

 Serà obligatòria sempre que ho estableixin les autoritats sanitàries i recomanada en tots els 

altres casos. Tan sols pels menors de dos anys no està indicada i per algun altre cas molt 

concret conegut per la família i l’escola. 

En el cas d’alumnes que es queden a dinar i, per tant, estan moltes hores en el centre, podran 

portar una altre mascareta en una bosseta (millor de paper) a dins la motxilla.  

Ventilació 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És 

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

les alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Si és 

possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes i quan es vagi al pati. 

Horari de ventilació: 

 +De 8,45 a 8,55h cada tutora/r   obrirà i tancarà les finestres 

 +De 10 a 10,10h en serà responsable el docent de l’aula 

 +De 12 a 12,10h en serà responsable el docent de l’aula 

 +De 15 a 15,10h en serà responsable el docent de l’aula 

 +De 16 a 16,10h en serà responsable el docent de l’aula 

 Es farà la ventilació d’un espai quan hagi de ser compartit per diferents grups . També 

caldrà desinfectar les superfícies de taules i cadires.   

Desinfecció 

Per tal de garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms 

de les portes, les baranes de les escales, etc. El docent responsable del grup estable 

organitzarà la neteja d’aquests elements amb els alumnes. Per tant faran la desinfecció quan 

vagin i tornin del pati amb alcohol de 70. 

 

Som-hi! 


