
 

 
 

ESCOLA MATINERA i VESPERTINA 
 
Com sempre, l’escola matinera i vespertina continuaran actives per tal de facilitar les 
necessitats horàries i de logística de les famílies. 
 
Aquests serveis estan adaptats a la nova normativa. A continuació us compartim temes 
pràctics del seu funcionament: 
 
ESCOLA MATINERA 
 
Zona Matinera: Pati ESO, aula “Peixera” i aula “AL”. En cas de pluja o quan convinga, 
s’utilitzarà el Pavelló. 
 
Horari: des de les 7’45h fins l’hora d’entrada a classe del seu grup. 
 
Porta d’accés: porta corredera pati ESO. Una educadora anirà a rebre a cada xiquet o 
xiqueta a la porta per donar-li la benvinguda. Es farà la desinfecció de sabates i mans i 
l'acompanyarà amb el seu grup. 
 
 
Activitats: la matinera s’adapta molt a les necessitats i ritmes de cada participant. Alguns 
venen amb més ganes de “despertar” de “poquet a poquet” i altres amb energia suficient per 
a jugar, ballar o fer activitats i manualitats. Continua aquesta característica adaptant-nos a 
les noves normes de seguretat. 
Encara que no es puguen juntar grups entre sí, si poden estar en el mateix lloc respectant la 
distància i jugant a algo conjuntament.  
Aprofitant el bon temps que encara tenim, estarem a l’aire lliure. No obstant, tenim a la 
nostra disposíció la “Peixera”, l’aula “AL” i el Pavelló en cas de necessitar-ho. 
 
Desdijuni: recordem que la matinera inclou desdijuni, per si a algú no li ha donat temps a 
casa. 
 
Materials: el material serà individual sent desinfectat a l’inici i al final del seu ús. 
 
Educadores: hi haurà tantes educadores com siguen necessàries per a poder atendre als 
grups que es generen, amb les mesures de seguretat adients. Per a començar, seran Berta 
(encarregada durant anys de l’escola matinera) i Piedad (a la que tots conegueu). 
 
Protocol de seguretat d’educadores. Haurà de mantindre la distància de 1'5m i sempre durà 
la mascareta ficada. 
 
Sempre hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic a disposició per a la desinfecció de 
les mans en qualsevol moment. 
 



 

 
Com aniran a classe: quan arribe l'hora d'entrada a classe, l'educadora acompanyarà a 
cada grup de convivència al Punt de Trobada de la seua classe. En els casos en què el punt 
de trobada està situat fora de l'escola, l'educadora els acompanyarà a l'aula directament 
quan arriben els seus companys i companyes. 
 
Desinfecció final: al acabant, es desinfecten taules, cadires i qualsevol material utilitzat. 
 
 
 
ESCOLA VESPERTINA: 
 
Zona Vespertina primaria i ESO: Pati ESO, aula “Peixera” i aula “AL”. En cas de pluja o 
quan convinga, s’utilitzarà el Pavelló. Quan veiem oportú, utilitzarem el pati de primària. 
 
Zona Vespertina infantil: Pati Infantil. Quan ploga, utilitzarem les seues classes d’infantil. 
 
Horari: de 15h a 17h. 
 
Porta de recollida de primaria i ESO: porta corredera pati ESO.  
Porta de recollida d’infantil: porta pati infantil Carrer Vasco de Gama. 
 
Activitats: a l’escola vespertina solem incloure activitats més actives per a qui vulga 
menejar el cos. Jocs de còrrer, de pilota. En aquesta situació, la pilota la poden utilitzar els 
grups de la mateixa classe i serà desinfectada abans i després del seu ús. Els patis estan 
delimitats per espais per a que siga més fàcil mantindre les distàncies entre els diferents 
grups. Combinem amb altres activitats com fer actuacions, inventar històries conjuntes, 
contar contes, escoltar música, ballar, llegir un llibre, pintar, dibuixar, fer papiroflèxia i 
manualitats amb paper, cartró i altres materials, vore una pel.lícula una vegada al mes, 
fomentar la creativitat i la nostra preciada imaginació per a crear! ah, i en juny, a la piscina! 
 
Materials: el material serà individual sent desinfectat a l’inici i al final del seu ús. 
 
Educadores: hi haurà tantes educadores com siguen necessàries per a poder atendre als 
grups que es generen, amb les mesures de seguretat adients.  
 
Protocol de seguretat d’educadores. Haurà de mantindre la distància de 1'5m i sempre durà 
la mascareta ficada. 
 
Sempre hi haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic a disposició per a la desinfecció de 
les mans en qualsevol moment. 
 
Desinfecció final: al acabant, es desinfecten taules, cadires i qualsevol material utilitzat. 
 
 


