
Benvolguda familia  

Us fem arribar la información referent a la l’organització COVID. Aquestes messures están 

supeditades a les instruccions i recomanacions del Departament d’Educació i Salut.  

Seguim treballant per mantener l’escola segura i per aconseguir-ho comptem amb la vostre 

col·laboració.  

 

Requisits per entrar al centre 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 

37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars 

i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants 

grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 10 dies anteriors.  

 

Declaració responsable 

 Us farem arribar a totes les famílies, com el curs passat, la declaració responsable que 

la retorneu al vostre tutor o tutora signada.  

Signant aquesta declaració us comprometeu a portar el vostre fill o filla complint els requisits 

enumerats anteriorment. 

 

Us de la mascareta 

 La mascareta és obligatòria en tot el recinte escolar inclòs el pati per a tot l’alumnat a 

partir de 1r de primària . De forma excepcional l’alumnat quan estiguin al pati i només amb 

el seu grup bombolla i autorització del professor responsable se la poden treure. 

 

Gel hidroalcòholic 

Es posarà gelhidroalcoholic a les entrades i sortides de classe així com cada vegada que 

l’alumnat vagi als labavos. 

 

 

 

Educació física 

 Sempre que sigui posible es realitzarà al pati. No es farà us dels vestidors. Els alumnes 

hauran de venir canviats de casa 

 

 

Pati 

Els alumnes de l’etapa baixaran tots junts al pati. Aquest no estarà sectoritzat i l’alumnat haurà de dur 

sempre la mascareta posada. 

 

Sortides i colònies 

 Recuperem les diferents activitat pedagògiques que es realitzaven fora de l’escola. En 

aquest cas seguirem els protocols indicats tant pel transport com per la pernoctació en les 

cases de colònies. 

 



Entrades i sortides a l’escola 
  Porta Matí Tarda 

   Entrada Sortida Entrada Sortida 

EI P3 República Argentina 

(EI) 

9.10h 12.50 h* 15.10h 16.50h* 

P4 República Argentina 

(EI) 

9.05h 12.50 h* 15.05h 16.50h* 

P5 República Argentina 

(EI) 

9.00h 12.50 h* 15.00h 16.50h* 

A les 12.50h i 16.50h les famílies entrareu per la porta gran de República Argentina a recollir els vostres 

fills i filles i seguireu les indicacions de les tutores. 

EP 1r M. Auxiliadora 9.05h 12.50 h* 15.05h 16.50h* 

 2n M. Auxiliadora 9.00h 12.50 h* 15.00h 16.50h* 

 3r M. Auxiliadora 8.55h 12.50h* 14.55h 12.50h* 

 4t Rep. Argentina 9.05h 12.50h* 15.05h 16.50h* 

 5è Rep. Argentina 9.00h 12.50h* 15.00h 16.50h* 

 6è Rep. Argentina 8.55h 12.50h* 14.55h 16.50h* 

A les 12.50h i 16.50h Les famílies entrareu al pati a recollir els vostres fills i filles per la mateixa porta 

que té assignada l’alumnat.  

ESO 1r M. Auxiliadora 7.45 a 8.10 13.30h 15.10 a 15.15 17.10h* 

2n M. Auxiliadora 7.45 a 8.10 13.30h 15.10 a 15.15 17.10h* 

3r M. Auxiliadora 7.45 a 8.10 13.30h 15.10 a 15.15 17.10h 

4t M. Auxiliadora 7.45 a 8.10 13.30h 15.10 a 15.15 17.10h 

* La sortida de 1r i 2n d’ESO es realitzarà per la porta d’Alfons XII al costat de secretaria. 

 

 


