Resum Pla d’Actuació curs 20-21
Col·legi Sant Josep Teresianes

RESUM DEL PLA D’ACTUACIÓ COVID
- Setembre 2020 –
1- MESURES GENERALS DE PREVENCIÓ SANITÀRIA
-

-

-

DECLARACIONS RESPONSABLES DELS PARES:
El primer dia de classe (14 de setembre), cada alumne haurà de lliurar la Declaració
Responsable que trobareu a la Plataforma Educamos degudament complimentada i
signada.
És imprescindible lliurar aquest document el primer dia per poder assistir a l’Escola.
ACCÉS A L’ESCOLA:
No podran accedir a l’Escola els alumnes que presentin símptomes compatibles amb la
Covid-19.
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

-

-

>14 anys
Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o de l’olfacte
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

Les entrades i sortides dels alumnes es realitzaran de forma esglaonada i emprant totes les
portes de l’Escola (Veure l'apartat 6-QUADRE D’ENTRADES I SORTIDES).
Les famílies no podran acompanyar ni recollir els alumnes dins del Centre.
Les famílies no podran accedir al Centre sense haver concertat una cita prèvia trucant a
Recepció.
Sempre que sigui possible, les trobades i/o reunions amb les famílies es realitzaran de
manera virtual.
A més a més, segons determina el Departament de Salut, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:
-

-

≤14 anys
Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

PRESA DE TEMPERATURA:
Cada matí, es prendrà la temperatura als alumnes a les respectives portes d’entrada.
Els alumnes amb una temperatura igual o superior a 37.5 oC no podrà accedir al Centre.
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-

ÚS OBLIGATORI DE MASCARETES:
- L’ús de mascaretes és obligatori per a tot el personal del Centre.
- Alumnes menors de 6 anys (Educació Infantil): dins l'Escola només portaran mascareta
en els desplaçaments interns i en les extraescolars.
- Tots els alumnes majors de 6 anys han de portar la mascareta posada al Centre.
- Tots els alumnes hauran de portar una mascareta de recanvi a la bossa.

-

RENTAT DE MANS:
Es realitzarà una rentada de mans cada vegada que s’entri o surti d’un espai o activitat.

-

VENTILACIÓ:
Es realitzarà una ventilació dels espais un mínim tres vegades al dia.

-

DESINFECCIÓ DELS ESPAIS:
Es farà una desinfecció i neteja diària de tot el Centre.
Es farà una desinfecció específica de cada espai després dels seu ús per un grup estable.

-

MATERIAL DELS ALUMNES
El material habitual dels alumnes serà d’ús individual.
Els alumnes d’un grup estable podran compartir material, si fos necessari.

-

-

DISTANCIAMENT I REDUCCIÓ DE LES INTERACCIONS SOCIALS (“GRUPS ESTABLES”)
Cada grup classe constitueix un grup estable de convivència.
Es minimitzaran tot el possible les interaccions entre grups i entre els membres de grups
diferents.
A les classes, les taules estaran separades i col·locades d’una en una.
En la mesura del possible es faran totes les matèries a l'aula del grup de convivència, a
excepció de l’Educació Física i la Psicomotricitat.
S’han triplicat alguns cursos en la mesura de les possibilitats del Centre.
ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ:
Hem habilitat senyals (fletxes) per indicar la direcció quan es mouen els alumnes i/o
personal del centre.
S’han distribuït per tota l’Escola infografies sobre la neteja de mans, la distància de
seguretat, l’ús de l’ascensor, etc.
També s’han habilitat altres mesures de prevenció, com mampares protectores, reducció
de l’ús i capacitat de l’ascensor, marques de distància de seguretat, etc.
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2- PROTOCOL BÀSIC D’ACTUACIÓ EN CAS DE SÍMPTOMES COMPATIBLES
AMB LA COVID-19
(Podeu consultar el protocol sencer i detallat al document Annex de Salut escola que
trobareu penjat a la Plataforma).
●
●
●
●

-

Es portarà l’alumne/a a la sala COVID que hem habilitat a l’Escola.
Es prendrà la temperatura de l’alumne/a en qüestió.
Es contactarà amb la família perquè vinguin a buscar l’alumne/a i es posin en
contacte el més aviat possible amb el seu CAP.
En cas que es realitzi una prova PCR a l’alumne/a, s’ha d’informar a la Direcció de
l’Escola.

PROTOCOL DE CONFINAMENT INDIVIDUAL, PARCIAL O TOTAL:
La Generalitat de Catalunya ha establert protocols de coordinació entre els Departaments
de Salut i Educació i les escoles.
Si es confirmés algun cas d’infecció per Covid en l’entorn escolar (alumnat o professionals
del Centre), s’activarien immediatament aquests protocols i seria el Departament de Sanitat
l’encarregat d’indicar a la Direcció de l’Escola les mesures de confinament a aplicar.

3- MESURES PEDAGÒGIQUES I ORGANITZATIVES D’AULA
INFANTIL I PRIMÀRIA
-

-

-

-

-

CONTINGUTS CLAU:
L’Equip Docent ha revisat el grau d’assoliment dels continguts mínims del 3r trimestre del
curs passat i es reforçaran els que siguin necessaris al llarg del primer trimestre.
Aquest curs prioritzarem, de forma especial, els continguts clau i competencials de cada
matèria per tal de garantir el seu assoliment davant qualsevol eventualitat.
EDUCACIÓ EMOCIONAL:
Aquest curs, d’una forma molt especial, estarem atents a l’educació i seguiment emocional
dels alumnes.
EDUCACIÓ DIGITAL:
Des de l’inici de curs treballarem la Competència Digital en tots els àmbits de l’educació. A
més a més:
- A Educació InfantiI i Cicle Inicial, es mantindrà el SITE obert i actiu
- De Cicle Mitjà fins a 6è, tindran un Classroom per cada curs.
GRUPS FLEXIBLES:
Aquest curs no es realitzaran Grups Flexibles.
Hi haurà hores d’algunes matèries en les quals hi haurà dos professors a l’aula per reforçar
continguts i atendré millor els alumnes.
DISTRIBUCIÓ DE LES AULES:
Cada grup estable tindrà assignada una aula.
En la mesura del possible es faran totes les matèries a l'aula del grup de convivència, a
excepció de l’Educació Física i la Psicomotricitat.
Cada vegada que marxi de l’aula un grup, cada alumne haurà de desinfectar el seu espai
individual (cadira i taula).
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-

-

-

-

-

-

MATERIAL SANITARI QUE HA DE PORTAR CADA ALUMNE:
Una mascareta posada i una altra de recanvi.
Un pot petit de gel hidroalcohòlic. De P3 a 2n de Primària, s’usarà de manera puntual.
Incidirem en el rentat de mans amb aigua i sabó.
Una ampolla d’aigua d’ús individual amb el seu nom (les fonts d’aigua estan deshabilitades
al Centre com a mesura de prevenció de la Covid).
Una bosseta de tela o de paper per guardar la mascareta quan no s’utilitzi.
JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES
Les famílies han d’informar diàriament de les absències, i el motiu, al tutor/a a través de la
plataforma Educamos.
TUTORIES AMB LES FAMÍLIES.
Sempre que sigui possible, es realitzaran les trobades i/o reunions amb les famílies de
manera virtual. Només, i amb cita prèvia, podrà ser presencial quan sigui d'extrema
urgència.
ESBARJOS:
Hem realitzat canvis en els horaris i la distribució d’espais per tal que tots els alumnes puguin
gaudir, cada dia, d’aquesta estona d’esbarjo a l’aire lliure.
Hem realitzat canvis en la distribució dels alumnes als patis per aprofitar tots els espais
disponibles.
Per tal de garantir la distància de seguretat entre grups estables, cada pati tindrà
delimitades i marcades les zones corresponents a cada grup estable.
A l’hora de l’esbarjo no es podrà jugar a futbol.
ESPORTIU CLARET:
Les activitats es desenvoluparan amb normalitat, però seguint les normes generals
d’higiene, mascareta i grups estables.
Mentre facin esport, els alumnes no portaran posada la mascareta
SORTIDES, FESTIVALS I COLÒNIES I VIATGES:
No es faran sortides ni Festivals de Nadal al llarg del 1r Trimestre. Valorarem a l’inici del 2n
Trimestre si es faran colònies, sortides, graduacions…

SECUNDÀRIA:
-

CONTINGUTS CLAU:
L’Equip Docent ha revisat el grau d’assoliment dels continguts mínims del 3r trimestre del
curs passat i es reforçaran els que siguin necessaris al llarg del primer trimestre.
Aquest curs prioritzarem, de forma especial, els continguts clau i competencials de cada
matèria per tal de garantir el seu assoliment davant qualsevol eventualitat.

-

EDUCACIÓ EMOCIONAL:
Aquest curs, d’una forma molt especial, estarem atents a l’educació i seguiment emocional
dels alumnes.

-

EDUCACIÓ DIGITAL:
Des de l’inici de curs treballarem la Competència Digital en tots els àmbits de l’educació. A
més a més:
-

De 1r d’ESO a Batxillerat tindran un Classroom per cada matèria.
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-

-

-

-

-

-

-

Se seguiran treballant diferents programes informàtics.

GRUPS FLEXIBLES:
Aquest curs no es realitzaran Grups Flexibles.
Hi haurà hores d’algunes matèries en les quals hi haurà dos professors a l’aula per reforçar
continguts i atendré millor els alumnes.
DISTRIBUCIÓ DE LES AULES:
Cada grup estable tindrà assignada una aula.
La matèria d'Alemany tindrà assignada un aula per curs.
Les matèries optatives de 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat, es faran en diferents aules.
Cada vegada que marxi de l’aula un grup d’optatives, cada alumne haurà de desinfectar el
seu espai individual (cadira, taula, estris de laboratori…)
En el cas de les optatives de 4t ESO, l’espai de l’aula es dividirà en dos, per tal de garantir la
distància de seguretat entre grups.
MATERIAL SANITARI QUE HA DE PORTAR CADA ALUMNE:
Una mascareta posada i una altra de recanvi.
Un pot petit de gel hidroalcohòlic.
Una ampolla d’aigua d’ús individual amb el seu nom (les fonts d’aigua estan deshabilitades
al Centre com a mesura de prevenció de la Covid).
Una bosseta de tela o de paper per guardar la mascareta quan no s’utilitzi.
JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES
Les famílies han d’informar diàriament de les absències, i el motiu, al tutor/a a través de la
plataforma Educamos.
TUTORIES AMB LES FAMÍLIES.
Sempre que sigui possible, es realitzaran les trobades i/o reunions amb les famílies de
manera virtual. Només, i amb cita prèvia, podrà ser presencial quan sigui d'extrema
urgència.
ESBARJOS:
Hem realitzat canvis en els horaris i la distribució d’espais per tal que tots els alumnes puguin
gaudir, cada dia, d’aquesta estona d’esbarjo a l’aire lliure.
Hem realitzat canvis en la distribució dels alumnes als patis per aprofitar tots els espais
disponibles.
Per tal de garantir la distància de seguretat entre grups estables, cada pati tindrà
delimitades i marcades les zones corresponents a cada grup estable.
Es farà un descans, a l’aula, de 10 minuts, a Batxillerat (tots els dies) i a 3r i 4t de l’ESO
(dimarts i divendres). Aquest descans es farà entre les 12.15 i les 12.25 h.

-

ESPORTIU CLARET:
Les activitats es desenvoluparan amb normalitat, però seguint les normes generals
d’higiene, mascareta i grups estables.

-

SORTIDES, TdS I VIATGES:
No es faran sortides al llarg del 1r Trimestre. Valorarem a l’inici del 2n Trimestre si es faran
viatges, TdS, sortides, graduacions…
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4- FUNCIONAMENT DELS SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA
SERVEI DE MENJADOR
-El dinar dels alumnes al menjador de l’escola es realitzarà en taules distribuïdes segons
grups estables de convivència.
-Es guardarà la distància de seguretat entre les taules dels diferents grups estables.
-Es realitzaran quatre torns diferents de menjador.
-Patis de menjador: separats els grups
-L’ús de la mascareta és obligatori (a partir de Primària) en els desplaçaments i els patis
-Es realitzarà una rentada de mans a l’entrar i al sortir del menjador.
-Alumnes que fan extraescolars a migdia, en la mesura del possible, dinaran amb el seu grup
estable. Si no és possible, s’habilitaran altres espais auxiliars.
-En el cas que puntualment un alumne es quedin a dinar a l’escola, s’ha de comunicar abans
de les 10.30 h. enviant un missatge a Mercé Barreiro per la Plataforma Educamos i indicant
Nom de l’alumne, Curs i Dia que es queda a dinar.

-

-

-

EXTRAESCOLARS I ESCOLA DE MÚSICA
Es podran realitzar les activitats extraescolars habituals de l’Escola, però els alumnes hauran
de dur sempre la mascareta posada, de forma obligatòria (perquè interactuaran amb
alumnes de diferents grups).
A les activitats esportives els podran treure la mascareta durant la realització de l’activitat.
En totes les activitats extraescolars i les de l’Escola de Música s’hauran de guardar les
mesures generals de prevenció sanitària de l’escola.
ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA
Haurà servei d’acollida al matí i a la tarda.
El funcionament del servei d’acollida serà l’habitual, però tenint en compte les mesures
generals de prevenció sanitària del Centre. Això implica que es prendrà la temperatura als
alumnes cada matí al entrar i que és obligatori l'ús de mascareta per als alumnes.

5- US DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
●

A les entrades i sortides, per tal d’evitar aglomeracions i respectar les normes de
seguretat indicades. Us demanem que feu files a les portes assignades de l’Escola,
segons el curs, tot respectant la distància de seguretat i l’ús de mascareta.

●

Per conscienciar els vostres fills/es sobre la importància de guardar la distància, el
rentat de mans, l’ús de la mascareta i l’agilitat i puntualitat en les entrades i sortides,
etc.

●

En la rapidesa en contactar amb el CAP davant la sospita d’un possible contagi dels
vostres fills/es

●

Per mantenir la màxima comunicació amb l’Escola (a través dels tutors, professors
no tutors, personal del centre i direcció). Recordeu que, aquest curs, el mitjà de
comunicació entre la família i l’Escola (professorat o personal del Centre) és la
plataforma Educamos. L’agenda només s’emprarà per anotar tasques i notes
personals de l’alumne/a.
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6- QUADRE D’ENTRADES I SORTIDES
MOLT IMPORTANT:
-

-

Les entrades i sortides es realitzaran de forma esglaonada i emprant totes les portes de
l’Escola.
Per evitar aglomeracions, l’entrada dels alumnes al Centre es realitzarà individualment
(no caldrà esperar a que estigui tot el grup estable de l’alumne per accedir), però de forma
esglaonada (hem establert franges de 10 minuts per a l’entrada dels diferents cursos).
Els alumnes entraran al Centre en la seva franja corresponent, fent una filera a la porta
assignada i respectant la distància de seguretat i l’ús de mascareta.

INFANTIL
ACCÉS
Entrades
sortides
l’escola

GRUP

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

i Porta
a Travessera INF

P3 A

Matí: 9.15 a 9.25 h
Migdia: 15.15 a 15.30h

Migdia: 13 a 13.10 h
Tarda: 17 a 17.10h

Porta
Travessera INF

P3 B

Matí: 9.15 a 9.25 h
Migdia: 15.15 a 15.30h

Migdia: 13 a 13.10 h
Tarda: 17 a 17.10h

Porta
Travessera INF

P4 A

Matí: 9.05 a 9.15 h
Migdia: 15.05 a 15.15h

Migdia: 12.50 a 13 h
Tarda: 16.50 a 17 h

Porta
Travessera INF

P4 B

Matí: 9.05 a 9.15 h
Migdia: 15.05 a 15.15h

Migdia: 12.50 a 13 h
Tarda: 16.50 a 17 h

Porta
Travessera INF

P5 A

Matí: 08.55 a 9.05 h
Migdia: 14.55 a 15.05h

Migdia: 12.40 a 12.50h
Tarda: 16.40 a 16.50 h

Porta
Travessera
INF

P5 B

Matí: 08.55 a 9.05 h
Migdia: 14.55 a 15.05h

Migdia: 12.40 a 12.50h
Tarda: 16.40 a 16.50 h

PRIMÀRIA
ACCÉS
Entrades
sortides
l’escola

GRUP

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

i Porta
carrer 1r A
a Nàpols i Grassot

Matí: 8.55 a 9.05 h (Grassot) Migdia: 12.50 a 13 h
Migdia: 14.55 a 15.05 h (Nàpols)
(Nàpols)
Tarda: 16.50 h (Nàpols)

Porta
carrer 1r B
Nàpols i Grassot

Matí: 8.55 a 9.05 h (Grassot) Migdia: 12.50 a 13 h
Migdia: 14.55 a 15.05 h (Nàpols)
(Nàpols)
Tarda: 16.50 h (Nàpols)

Porta
carrer 2n A
Nàpols i Grassot

Matí: 9.05 a 9.15 h (Grassot) Migdia: 12.50 a 13 h
Migdia: 15.05 a 15.15 h (Nàpols)
(Nàpols)
Tarda: 16:50 h (Nàpols)
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Porta
carrer 2n B
Nàpols i Grassot

Matí: 9.05 a 9.15 h (Grassot) Migdia: 12.50 a 13 h
Migdia: 15.05 a 15.15 h (Nàpols)
(Nàpols)
Tarda: 16:50 h (Nàpols)

Grassot, Nàpols i 3r A
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.15 a 9.25 h (Grassot) Migdia: 13 a 13:10 h (porta
Migdia: 15.05 a 15.15h Nàpols)
(Nàpols)
Tarda: 16:50 h (Nàpols)

Grassot, Nàpols i 3r B
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.15 a 9.25 h (Grassot) Migdia: 13 a 13:10 h (porta
Migdia: 15.05 a 15.15h Nàpols)
(Nàpols)
Tarda: 16:50 h (Nàpols)

Nàpols, Grassot i 4t A
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 8.55 a 9.05 h (Nàpols)
Migdia: 14.55 a 15.05h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 12:50 a 13h
Grassot
Tarda:
17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols, Grassot i 4t B
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 8.55 a 9.05 h (Nàpols)
Migdia: 14.55 a 15.05h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 12:50 a 13h
Grassot
Tarda:
17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols, Grassot i 4t C
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 8.55 a 9.05 h (Nàpols)
Migdia: 14.55 a 15.05h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 12:50 a 13h
Grassot
Tarda:
17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols, Grassot i 5è A
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.05 a 9.15 h Nàpols
Migdia: 14.55 a 15.05 h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 13 a 13.10 h
Grassot
Tarda: 17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols,
Porta 5è B
carrer Grassot i
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.05 a 9.15 h Nàpols
Migdia: 14.55 a 15.05 h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 13 a 13.10 h
Grassot
Tarda: 17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols,
Porta 5è C
carrer Grassot i
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.05 a 9.15 h Nàpols
Migdia: 15.05 a 15.15 h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 13 a 13.10 h
Grassot
Tarda:
17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols,
Porta 6è A
carrer Grassot i
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.15 a 9.25 h Nàpols
Migdia: 15.05 a 15.15 h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 13 a 13.10 h
Grassot
Tarda:
17h
(porta
emergència sala d’actes)
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Nàpols,
Porta 6è B
carrer Grassot i
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.15 a 9.25 h Nàpols
Migdia: 15.05 a 15.15 h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 13 a 13.10 h
Grassot
Tarda: 17h
(porta
emergència sala d’actes)

Nàpols,
Porta 6è C
carrer Grassot i
porta
d’emergència
sala d’actes

Matí: 9.15 a 9.25 h Nàpols
Migdia: 15.05 a 15.15 h
(porta d’emergència sala
d’actes)

Migdia: 13 a 13.10 h
Grassot
Tarda: 17h
(porta
emergència sala d’actes)

SECUNDÀRIA:
ENTRADA A L’ESCOLA EL 1r DIA: Excepcionalment, la entrada dels alumnes de
secundària del 1r dia d’Escola (Dia 14 de Setembre) serà la següent:
CURS

HORA D’ENTRADA

PORTA D’ACCÉS

1 ESO A

8:30 h.

Nàpols

1 ESO B

8:30 h.

Nàpols

2 ESO A

8:40 h.

Nàpols

2 ESO B

8:40 h.

Nàpols

3 ESO A

8:50 h.

Nàpols

3 ESO B

8:50 h.

Nàpols

4 ESO A

8.30 h.

Porta d’Emergències
del Saló d’Actes

4 ESO B

8:30 h.

Porta d’Emergències
del Saló d’Actes

1 Btx

8.50 h.

Porta d’Emergències
del Saló d’Actes

2 Btx

8.40 h.

Porta d’Emergències
del Saló d’Actes
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HORARI HABITUAL D’ENTRADES I SORTIDES:
SECUNDÀRIA
Entrades
sortides
l’escola

ACCÉS

GRUP

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

i Porta de Nàpols i 1r A
a Porta de Grassot

Matí: 7.55 a 8.05 h Nàpols Migdia: 12.55 a 13.05 h
Migdia: 14.55 a 15.05 h Nàpols
Grassot
Tarda: 16.45 h Grassot

Porta de Nàpols i 1r B
Porta de Grassot

Matí: 7.55 a 8.05 h Nàpols
Migdia: 12.55 a 13.05 h
Migdia: 14.55 a 15.05 h Nàpols
Grassot
Tarda: 16.45 h Grassot

Porta de Nàpols i 2n A
Porta de Grassot

Matí: 8.05 a 8.15 h Nàpols
Migdia: 12.55 a 13.05 h
Migdia: 14.55 a 15.05 h Nàpols
Grassot
Tarda: 16.45 h Grassot

Porta de Nàpols i 2n B
Porta de Grassot

Matí: 8.05 a 8.15 h Nàpols
Migdia: 13.05 a 13.10 h
Migdia: 14.55 a 15.05 h Nàpols
Grassot
Tarda: 16.50 h Grassot

Porta
de 3r A
Travessera, Porta
de Nàpols i Porta
de Grassot

Matí: 07.55 a 8.05 h
Travessera
Migdia: 15.05 a 15.15h
Grassot

Porta
de 3r B
Travessera, Porta
de Nàpols i Porta
de Grassot

Matí: 07.55 a 8.05
Travessera
Migdia: 15.05 a 15.15h
Grassot

Porta
de 4t A
Travessera, Porta
de Nàpols i Porta
de Grassot

Matí: 8.05 a 8.15 h Migdia: 13.10 a 13.15 h
Travessera
(Dm i Dv, de 13.55 a 14h)
Migdia: 15.05 a 15.15 h Nàpols
Grassot
Tarda: 17 h Grassot

Porta
de 4t B
Travessera, Porta
de Nàpols i Porta
de Grassot

Matí: 8.05 a 8.15 h Migdia: 13.10 a 13.15 h
Travessera
(Dm i Dv, de 13.50 a 14h)
Migdia: 15.05 a 15.15 h Nàpols
Grassot
Tarda: 17 h Grassot

Porta de Nàpols i 1r BAT
porta emergència
sala actes

Matí: 8 a 8.10 h porta Migdia: 13.55 a 14 h
d’emergència sala d’actes.
(porta d’emergència sala
Migdia dels Dll: 15.05h per d’actes)
Nàpols

Porta de Nàpols i 2n BAT
porta emergència
sala actes

Matí: 8 a 8.10 h porta Migdia: 13.55 a 14 h
d’emergència sala d’actes.
(porta d’emergència sala
Migdia dels Dll: 15.05h per d’actes)
Nàpols

Migdia: 13.05 a 13.10 h
(Dm i Dv, de 13.50 a 14h)
Nàpols
Tarda: 16.50 h Grassot

h Migdia: 13.05 a 13.10 h
(Dm i Dv, de 13.50 a 14h)
Nàpols
Tarda: 16.50 h Grassot

