
al

Entre tots i totes treballarem per a que el Col·legi Verns esdevingui un 
lloc segur, on els nostres nens i nenes puguin aprendre i socialitzar-se.



CURS PORTA 

D’ACCÉS

HORA D’ENTRADA I SORTIDA

P3

CONILLETS

Porta 

principal

Entrada matí  9.10

Sortida matí 13.00

Entrada tarda 15.00

Sortida tarda 16.45
P4

TORTUGUES

Porta 

principal

Entrada matí 9.05

Sortida matí 13.00

Entrada tarda 15.00

Sortida tarda 16.55
P5

CANGURS

Porta 

principal

Entrada matí 9.00

Sortida matí 13.00

Entrada tarda 15.00

Sortida tarda 17.00

CURS PORTA D’ACCÉS HORA D’ENTRADA 

I SORTIDA

PRIMER 

(amb mascareta)

Porta principal Entrada matí 8.50

Sortida matí 12.50

Entrada tarda 14.50

Sortida tarda 16.50

SEGON 

(amb mascareta)

Porta principal Entrada matí 8.55

Sortida matí 12.55

Entrada tarda 14.55

Sortida tarda 16.55
TERCER

(amb mascareta)

Porta principal Entrada matí 9.00

Sortida matí 13.00

Entrada tarda 15.00

Sortida tarda 17.00
QUART 

(amb mascareta)

Porta del darrere Entrada matí 9.00

Sortida matí 13.00

Entrada tarda 15.00

Sortida tarda 17.00
CINQUÈ

(amb mascareta)

Porta del darrere Entrada matí 8.50

Sortida matí 12.50

Entrada tarda 14.50

Sortida tarda 16.50

SISÈ 

(amb mascareta)

Porta del darrere Entrada matí 8.55

Sortida matí 12.55

Entrada tarda 14.55

Sortida tarda 16.55

• Per evitar multituds, els alumnes vindran acompanyats d’un sol adult.
• És molt important la puntualitat. En cas d’arribar tard, 
ens hem d’esperar els últims per poder entrar a l’escola.
• Els adults us haureu de mantenir fora de la zona senyalitzada.



A part de portar el material que la vostra mestra us ha demanat, aquest curs no 
ens podem d’oblidar de posar a la motxilla:

Mascareta 
posada

Bossa per guardar la 
mascareta

Ampolla d’aigua

Got de plàstic

Bata

Matalàs plegable amb
funda si es queda a 

menjador

Educació Infantil

Bata
(a partir d’octubre)

IMPORTANT:
Marqueu amb

el nom i 
cognom tot el 

material.



• Esglaonament de les entrades i sortides.

• Senyalització especial per l’alumnat (cartells recordatoris, 

senyals al terra…)

• Diferents franges horàries per fer rentat de mans i anar al 

lavabo. 

• Organització de grups estables de convivència.

• Control de temperatura a classe.

• Mascareta a primària per accedir a l’escola. Dins de l’aula 

dependrà de la situació epidemiològica.



• Limitació de professorat en cada un dels grups de convivència.

• Repartició de diferents franges horàries al matí i a la tarda a l’aire lliure.

• Sessions d’Educació Física al pati, excepte els alumnes d’Educació Infantil.

• Anul·lació de les sessions de flauta a classe.

• Gel hidroalcohòlic i material de neteja a les aules.

• Papereres específiques per llençar mocadors i papers d’assecar les mans.

• Desinfecció del material utilitzat i ventilació dels espais.

• Educació Infantil dinarà a la classe i a Primària s’establiran torns de 

menjador i de temps d’esbarjo.

• Activitats extraescolars suspeses fins que millori la situació sanitària.

• Accés restringit a les famílies al centre. Si es necessita contactar amb 

qualsevol professional, s’ha de fer via telefònica o per correu electrònic.



A l’hora de dinar es continuaran les mesures de rentat de mans, distància i grups de 
convivència. També s’ha organitzat l’horari perquè diferents grups de convivència no 
coincideixin durant les estones d’esbarjo. Entre els torns es realitzaran accions de 
desinfecció.
Aquest horari i les mesures es revisaran i actualitzaran en funció dels usuaris del servei.

CURS HORARI DE DINAR ESPAI DE 

DINAR

HORARI 

ESBARJO

ESPAI 

D’ESBARJO

DLL-DC-DV

ESPAI 

D’ESBARJO

DM-DJ

P3 13.00 -14.00 h Aula P3 14.00-15.00 h 

(migdiada)

Aula P3 Aula P3

P4 13.00 -14.00 h Aula P4 14.00-15.00 h Pati Aula P4

P5 13.00 -14.00 h Aula P5 14.00-15.00 h Pati Aula P5

CURS/GRUP HORARI DE 

DINAR

ESPAI DE 

DINAR

HORARI 

ESBARJO

ESPAI 

D’ESBARJO

DLL-DC-DV

ESPAI 

D’ESBARJO

DM-DJ

PRIMER 14.05-14.55 h Menjador 13.00-13.55 h Pati Pati

SEGON 14.05-14.55 h Menjador 13.00-13.55 h Pati Pati

TERCER 14.05-14.55 h Menjador 13.00-13.55 h Pati Pati

QUART 13.00 -13.55 h Menjador 14.00-15.00 h Pati Pati

CINQUÈ 13.00 -13.55 h Menjador 14.00-15.00 h Aula 5è Pati

SISÈ 13.00 -13.55 h Menjador 14.00-15.00 h Aula 6è Pati

De moment, durant aquest curs els nens i les nenes 
no podran rentar-se les dents. Es faran excepcions 
amb aquells que portin aparells i necessitin fer-ho.



Evitem el contacte amb les mans!

Portem mascareta 
tapant el nas i la boca!

Mantenim distància de seguretat

Ens rentem sovint les mans

Ajudem a desinfectar els objectes utilitzats

MASCARETA, 
METRE ENFORA, 

MANS NETES 
A TOTA HORA!


