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Us presentem l'equip docent de la
nostra escola



Equip d'Educació Infantil



Equip de Cicle Inicial



Equip de Cicle Mitjà



Equip de Cicle Superior



Personal PAS



ASPECTES ORGANITZATIUS



Mesures excepcionals 
a l'escola  
COVID19 

Només podreu entrar amb CITA PRÈVIA
Trucant al telèfon: 
973 78 43 27 /  638 80 91 56

A través del correu electrònic:
c5000195@gmail.com

Podeu demanar-la al tutor/a:
- al seu correu electònic
- a través de l'agenda.

Aquest curs, encara que ens sap
molt de greu, les famílies NO
podreu accedir a l'escola. Us haureu
de quedar a les portes d'accés.

No podeu portar els infants
amb febre o havent pres un
antitèrmic (apiretal/dalsy) les
8 hores abans d'anar a
l'escola

ALUMNAT DE P3: Només un membre de cada família podrà entrar al centre a les
hores d'entrada (9:00 - 15:00) durant les dues primeres setmanes.



Mesures organitzatives a l'escola 

GRUPS ESTABLES:
alumnes del grup i tutor/a

DESINFECCIÓ I
VENTILACIÓ D'ESPAIS

UTILITZACIÓ DE MASCARETA EN
ESPAIS COMUNS (A PRIMÀRIA)
QUAN PASSEM A ESTAT VERD
DE LA PÀNDEMIA NO SERÀ
NECESSÀRIA EN EL SEU GRUP
ESTABLE.

RENTAT DE MANSDESDOBLAMENT DE
GRUPS I REDUCCIÓ DE
RÀTIOS

VERIFICACIÓ DE
TEMPERATURA ABANS
D'ACCEDIR A L'AULA

LAVABOS ASSIGNATS
PER CURSOS



El primer dia de classe l'alumnat de
Primària haurà de portar dues
mascaretes de recanvi que romandran
guardades a l'aula.

Material covid 

A CICLE SUPERIOR hauran de portar les
dues mascaretes a dins d'un necesser a la
motxilla, conjuntament amb  una ampolleta
de gel hidroalcohòlic. 



S'avisarà a la família. 
RECORDEU tenir els telèfons disponibles i amb els números actualitzats a
l'escola.

L'escola contactarà amb el Servei Territorial d'Educació per informar de la
situació i/o al Servei de Salut Pública.

Tenim un professional de la Salut (CAP Alcarràs) assignat a l'escola per
gestionar aquests casos.

Protocol d'actuació davant d'un possible contagi

Es portarà l'alumne/a a un espai reservat per a aquesta situació.

El mestre de guàrdia es quedarà al seu càrrec i tots dos portaran mascareta.

Si presenta simptomes greus es trucarà al 061.



Com seran les entrades i sortides?

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
MATÍ - 12:15
TARDA - 16:15

HORARIS D'ENTRADA HORARIS DE SORTIDA

CICLE INICIAL I EDUCACIÓ INFANTIL
MATÍ - 12:30
TARDA - 16:30

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
MATÍ - 8:45
TARDA - 14:45

CICLE INICIAL I EDUCACIÓ INFANTIL
MATÍ - 09:00
TARDA - 15:00



Portes d'accés al centre
Entrada 2 Entrada 3Entrada 1

Serà l'entrada de la pista
de bàsquet i entrarà

l'alumnat de:
- Cicle Superior

- Cicle Inicial

DE MOMENT aquesta porta
romandrà tancada. Es

valorarà més endavant la
seva obertura en funció de
l'organització de l'escola.

Serà l'entrada principal i
entrarà l'alumnat de:

- Cicle Mitjà
- Educació Infantil



Acollida matinal

L'oficina de l'AMPA romandrà oberta des
del dia 7 fins al dia 10 de setembre en

horari de 18 a 20.

Podeu fer ús d'aquest
servei des del primer
dia de classe.

Funcionarà com cada curs

Contactar amb l'AMPA

SERVEI ACOLLIDA AMPA

973 79 14 42 / 640 032 610

ampacomtes@gmail.com



Menjador

Dinaran al menjador, en dos torns, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

L'alumnat d'Educació Infantil i de Cicle Inicial dinarà amb el seu
grup a les aules.



En funció de l’evolució de la pandèmia, es pot valorar
l’execució de sortides pel municipi (àmbit local).

Al segon i tercer trimestre, segons l'evolució de la
Pandèmia, es valorà si es poden fer sortides d'un dia o
colònies.

Sortides i colònies



L'activitat de música començarà la setmana del 14 i
en breu us informarem dels horaris.

La resta d'extraescolars s'iniciaran a l'octubre i més
endavant rebreu la informació.

Extraescolars i música



Quotes de material

L'alumnat que el curs passat
va pagar tota la quota de
material escolar, aquest curs
tindrà el descompte del tercer
trimestre, ja que no se'n va
fer ús.
Els altres casos hauran de
pagar la quota íntegra.



El pagament de la quota de material es pot fer de diferents formes:

Com podeu pagar la quota de material escolar

CAIXER AUTOMÀTIC
TPV O PÀG. WEB DE L'ESCOLA

BANC DE SABADELL
CODI: 1567
- Seleccionar el curs
- Posar el nom de l'alumne
- Pagar amb bitllets o
targeta

- Accedir a la pàg. web de l'escola
- Clicar pagament on-line
- Escriure nom de l'alumne, curs i
concepte
- Repassar dades
- Pagar amb targeta
- Comprovar que s'hagi fet el
pagament



Durant el mes de setembre, com és habitual, us informarem de
la data en què es faran les reunions d'inici de curs (en format
online) amb els tutors i les tutores corresponents.

Reunions d'inici de curs




