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Com ens organitzarem? 

Bressol, grups reduits. AULA A 

- Alumnat de 0-1, 1-2  i 2-3 anys assistiran acompanyats d’un 
familiar amb màxim de 10 alumnes. 

- Alumnat de 3 anys assistirà sense acompanyants amb màxim de 
14 alumnes. 

- El professor/a recollirà a l'alumnat en el lloc de referència i 
pujaran tots junts. Excepte els dies de pluja que es rebràn en la 
porta principal. 

- Un cop acabada la classe, l'alumnat serà acompanyat fins a la 
sortida. 

Jardí musical, grups reduits amb màxim de 10 alumnes. AULA B i D 

- L’alumnat assistirà sense acompanyants.  

- El professor/a recollirà a l'alumnat en el lloc de referència i 
pujaran tots junts. Excepte els dies de pluja que es rebràn en la 
porta principal. 

- Un cop acabada la classe, l'alumnat serà acompanyat fins a la 
sortida. 

Llenguatge musical, grups reduits amb màxim de 10 alumnes. 
AULES C i E. 
- L’alumnat assistirà sense acompanyants i esperarà al mestre/a en 
el lloc que s’indique, dins del centre pero sensé pujar a l’aula. 

Instruments, l'alumne rebrà la classe garantint la distància de 1’5 M  
i seguint els protocols establerts.  
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Protocols de prevenció i actuació 

· L'activitat lectiva per al curs 2020-2021 comença presencial en les 
dates similars a altres cursos acadèmics (Bressol i Jardí, a partir de 
l'14 de setembre - Llenguatge musical i Instruments, a partir d'l'1 
d’octubre). 

· Es prega puntualitat en l'hora d'entrada i recollida dels nens/es. 
L’alumnat entrarà al centre per la porta principal i l’eixida será per 
la porta lateral. 

· L'alumnat o professorat amb símptomes (tos, febre, dificultats 
respiratòries, etc.), diagnosticat de la COVID-19 o en quarentena 
domiciliária per contacte directe, ha de quedar-se a casa i seguir els 
protocols sanitaris. 

· En cas que l'activitat presencial no fos possible per motius 
sanitaris, es realitzaran sessions online fins que es pugui tornar a 
les classes presencials. 
 

· L’alumnat, a partir de Bressol de 3 anys, haurà de dur 
mascareta en tot moment. 

· Els acompanyants de l’alumnat de Bressol 0-1, 1-2 i 2-3 
han de dur mascareta obligatòria. Els nens i nenes, no. 

· Entrades i eixides d'alumnat esglaonades i per portes 
diferenciades. 

· Control de temperatura, rentat de mans amb gel i neteja de 
sabates per a l’accés al centre. 

· Es realitzarà higiene de mans de forma freqüent i 
meticulosa a la entrada i sortida del centre o de cada 
classe. 
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· En cas de material compartit es desinfectarà després de cada 
sessió i l’alumnat es netejarà les mans abans i després d’utilitzar-
lo. 

· De forma general, es respectarà la senyalització i mantindrà una 
distància interpersonal de, al menys, 1'5 M en les interaccions dins 
el centre. 

· Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions durant, al menys, 
10/15 minuts a l'inici i final de la jornada, també entre classes. 
Obrint finestres, sempre que sigui possible. 

· S’intensifica la neteja, especialment en els banys i superfícies de 
major ús. 

· Totes les families han de signar una declaració responsable per a 
garantir el seu compromís amb les normes de salut. Aquesta serà 
lliurada als seus fills el primer dia de classe. 

· Las consultes i gestions administratives es realitzaran per mail 
(fembanda@gmail), per telèfon (600 40 58 41) o amb cita prèvia 
per evitar aglomeracions. 

Mantenim la positivitat, sentit comú i, per favor, feu-nos arribar 
qualsevol suggeriment constructiu que ens ajude a millorar.  


