
 
 
 

 
 
 

Vilafranca del Penedès, 02 de setembre de 2021 

 
 

Volem que l’Escola sigui l’espai el més segur possible davant la pandèmia i a la 
vegada que sigui el que ha de ser: lloc de trobada i aprenentatge. Volem vetllar 
també per la salut emocional dels nostres alumnes en aquests temps tan 
complicats. 

 
Així doncs, les mesures de prevenció i gestió del COVID que hem adoptat per a 
l’elaboració d’aquesta organització són les vigents a dia d’avui: 

 
• Tots els alumnes a partir de 1r de primària hauran de venir a l’escola amb 

la seva mascareta i portar-ne dues de recanvi a la motxilla. 
 

• Les aules estaran permanentment ventilades 
 

• Es manté la neteja de mans dels alumnes mentre estiguin a l’escola. 
 

• Es manté la neteja i desinfecció dels espais comuns de l’escola 
(lavabos, vestidors...). 

 
• Pel que fa a les reunions d’inici de curs, les seguirem fent telemàticament, 

respectant així la recomanació del Departament d’Educació per tal de 
preservar al màxim l’espai de l’escola on romandran els seus fills/es. 

 
• Les famílies han de signar un document de declaració responsable com 

el curs passat i lliurar-lo a Secretaria abans de l’inici de les classes o el 
mateix dilluns 13 de setembre. Aquest document és indispensable per 
poder accedir el primer dia. Adjuntem document. 

 
• Les famílies dels alumnes d’ESO i BAT han de presentar el certificat de 

vacunació COVID dels seus fills/es durant la primera setmana de curs a 
Secretaria. 



 
 

• Entrades i sortides: 
- L’horari per a l’alumnat d’infantil i primària és de 9 a 13 i de 15 a 17h. 

Les portes s’obriran 10 minuts abans per entrar.  
- Gràcies al nostre pati podem esglaonar l’entrada sense fer 

aglomeracions a l’exterior. Els preguem molta puntualitat 
- Adjuntem el quadre d’entrades al matí 

 
 AMALIA SOLER MENJADOR MOJA 
08.20-08.30h 1r i 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO, 1r i 2n BATXILLERAT 
08.50-09.00h Infantil i C. Inicial 3r i 4t primària 5è i 6è de primària 

 
  Els germans han d’entrar junts per l’entrada del germà/na gran  

 
- Les entrades durant l’horari d’acollida (07.45-08.45) seran per la porta 

d’Amàlia Soler. Podrà entrar un acompanyant fins l’espai destinat a 
l’acollida. 

- Només es permetrà l’entrada d’un acompanyant amb els alumnes 
d’Infantil i Cicle Inicial. La resta d’alumnes han d’entrar sols al recinte 
escolar. 

- Les entrades i recollides de l’alumnat d’Educació Infantil es realitzaran 
a les aules de cada classe. Cal desplaçar-s’hi pel camí del jardí de 
darrera de secretaria. 

- Les entrades de la tarda, sortides de matí i tarda podran utilitzar la 
porta que millor els vagi (Amàlia o Moja). 

- Es permetrà l’entrada d’un adult a les hores de sortida per a tot 
l’alumnat d’Infantil i Primària. Aquesta persona haurà de recollir els 
alumnes als punts de trobada establerts. Es demana que siguin àgils a 
l’hora de sortir i no s’entretinguin al pati de l’escola. 

 
 


