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1.Introducció. 

Aquest Document és el Pla d’obertura de l’Escola Josep Monmany d’acord amb les 

Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc 

de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.  

Aquest Pla pretén donar resposta a l’organització en l’àmbit organitzatiu i pedagògic 

del centre, com a conseqüència de la situació donada per la COVID19, i establir les 

bases per tal de que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb la màxima 

normalitat possible.  

L’escola vetllarà per: 

 Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera 
presencial.  

 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, 
amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan 
escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

En aquest sentit, caldrà que famílies, mestres i tot el personal del centre ens 
involucrem i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la 

pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.  

 
Aquest Document ha estat aprovat pel Consell Escolar amb data 09 de setembre 

del 2020 i forma part de la PGA de l’escola. 

 

2.Objectiu del Pla. 

Reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 
protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el 
dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 

3.Prioritats Educatives. 

 Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 

 Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la 
incorporació d’estratègies per abordar les necessitats educatives  específiques 
de suport educatiu. 

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb 
propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal 

de capacitar l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius 
com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge. 

 L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a 

fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes. 
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 Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les 

famílies i altres agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i 
desenvolupar.  

 Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de 
l’èxit del nostre alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar 
unes estratègies educatives que donin resposta a les necessitats del moment, 

per aconseguir una educació més competencial 

 3.1.Promoció de la salut i suport emocional  

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de 
suport emocional que ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i 

als canvis en el centre educatiu.  

D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el 
context de la pandèmia:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

 Mantenir la distància social de 1’5 m entre iguals de altres grups estables. 

 

4. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de 

la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

 

4.1.Grups de convivència i socialització estables 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables 
possible. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels 
seus contactes.  

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física 
interpersonal de seguretat establerta, ni l’ús de la mascareta, en aquests 
grups de convivència estables.  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i 
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció 
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 
metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

 

      4.2.Mesures de prevenció personal 

 Ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 

abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 

minuts cada vegada.  
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Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es 

deixaran les finestres obertes. I les portes seran sempre obertes 

 

 

 Neteja i desinfecció: Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el 

centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la 

prevenció de contagi per la covid-19, es recomana que el mateix alumnat, 

quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas 

material comú de pati o de consulta, per exemple), aquest col·labori en les 

actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar 

l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Es realitzarà amb una periodicitat al menys diària seguint les recomanacions de 
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.   

- Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms 
de les portes, les baranes de les escales, etc.  

- Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de 
les activitats i dels àpats, respectivament.  

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents 

grups caldrà preveure que en cada canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la 
ventilació abans de l’ocupació per un altre grup. 

Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més 
contacte en les manetes de les portes.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles 
activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran 

les indicacions específiques sobre Neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana.  

Gestió de residus  

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 
higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb 

tapa i pedal.  

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’hauran de llençar al 

contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà 

tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 
persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-

la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior 
 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en 

l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 

indiqui l’etiqueta de cada producte. 

 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 

diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  
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 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o 

bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la 

desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una 

barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de 

preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar 

una desinfecció eficaç. 

 

 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de 

l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 

ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic 

de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %). 

 

 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual 

que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua 

oxigenada i 5 parts d'aigua.  

 

 Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  

 

 Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden 

utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net 

humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció 

del material com a mínim 1 vegada al dia. 

 

 Distanciament físic:  

 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. 

L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre.  

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i 

desplaçaments per l’interior del centre.  

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, i mantenint la 

distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de 

vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no 

accedeixin a l’interior del recinte escolar. (Punt 3.4.Entrades i sortides.) 

 

La proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a 

l’aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la 

possibilitat de contagi. 

 

 Rentat de mans:  

 

Es tracta d'una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants 

així com del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública 



                
Escola Josep Monmany                                                       Pla d’obertura curs 2020-2021             

 
                     

 

 

7 

 

manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte 

amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de 

contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.  

 

 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

 

         1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

2. Abans i després dels àpats  

3. Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

4. Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

5. Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

6. Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 

(menjador, accessos al centre, accessos al pati,...) es recomana la col·locació de 

dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

 

 

 Mascaretes: 

 

 

ETAPA  

EDUCACIÓ INFANTIL 
(3-6 anys) 

No indicada en general. A partir de 5 anys i si hi ha dificultat 

per fer complir les mesures de distanciament caldria indicar-la. 
Higiènica amb compliment norma UNE. 

 

ETAPA  

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
(6-12 ANYS) 

Obligatòria. Donada l’evolució de la pandèmia actualment 

l’us de la mascareta serà obligatòria (del tipus Higiènica amb 
compliment norma UNE (mascaretes que tinguin filtre, material que 

permeti la no transmissió del virus. No aquelles de fabricació pròpia que no 

tinguem la certesa que siguin segures) dins i fora de l’aula, tant per 

alumnes com per mestres. Durant l’estona de pati es permetrà 
que puguin treure-se-la per jugar i córrer. (Aquesta mesura 

podrà ser modificada segons l’evolució del Covid19) 

PERSONAL DOCENT  .Tutor/a de grup docent: 

- Obligatòria dins i fora de l’aula. 
- Serà del tipus Higiènica amb compliment norma UNE 

(mascaretes que tinguin filtre, material que permeti la no 

transmissió del virus. No aquelles de fabricació pròpia que no 

tinguem la certesa que siguin segures). 
.Especialistes: 

- Obligatòria entrades i sortides. 
- Obligatòria en contacte amb altres docents, personal no 

docent, famílies, infants.... sempre que no es pugui 
mantenir la distància de 1’5 metres. 

- Serà del tipus Higiènica amb compliment norma UNE. 
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PERSONAL NO 
DOCENT 

.Obligatòria en contacte amb altres docents, personal no 
docent, famílies, infants, serveis i personal extern... sempre 
que no es pugui mantenir la distància de 1’5 metres. 

 

 

 

 Pantalla facial: 

Sempre que no hi hagi la possibilitat de mantenir la distància de 1’5 metres 

entre docent i alumnat, el/la mestre/a haurà de portar la pantalla facial. 

 

       Amb els alumnes:  

 

Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. 

Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.  

 

Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons 

de durada.  

 

El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples 

senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.  

 

Utilització correcta de les mascaretes.  

 

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir 

les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la 

utilització correcta de la mascareta.  

 Requisits per a l’accés al centre  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 

(L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà 

de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de 
referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a 
complicacions de la COVID-19:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori.  

 Malalties cardíaques greus.  
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 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els 
infants, les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió 

arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, 
l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial 

consideració. Les persones del grup de risc hauran d’haver estat valorades pel 
servei de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació.  

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones 

pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o 
contactes. 

 

5.ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES. 

5.1. Tutories. 

 

CURS- 
NIVELL- 

GRUP- 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE  

TUTOR/A 

ALTRES DOCENTS 
QUE INTERVENEN 

(amb mesures de 
seguretat) 

PERSONA 
ATENCIÓ 

EDUCATIVA 
VETLLADOR/A 

PERSONAL 
ATENCIÓ 

EDUCATIVA 
PUNTUAL 
MONITORS 

ESPAI 
ESTABLE DEL 

GRUP. 

P3 21 .Maria 
Valero 

.EE 

.Anglès 

.Psicomotricitat 

TEI .Menjador Aula P3 

P4 24 .Pilar 

Biescas 

.EE 

.Anglès 

.Psicomotricitat 

- .Menjador Aula P4 

P5A 17 .Alba 
Montero 

.EE 

.Anglès 

.Psicomotricitat 

- .Menjador Aula P5A 

P5B 16 .Laura Sanz .EE 
.Anglès 
.Psicomotricitat 

- .Menjador Aula P5B 

1r 24 .Núria Buesa 

 

.EE 

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

.Vetllador/a .Menjador Aula1r  

2n 24 

 

Maijo Vizan 

 i Olga 
Lombardia 
 

.EE 

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

.Vetllador/a .Menjador Aula 2n 

3rA 21 .Glòria 

Castellví 

.EE 

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

.Vetllador/a .Menjador Aula 3rA 

3rB 22 .Paqui 

Rodríguez 

.EE 

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

.Vetllador/a .Menjador Aula 3rB 
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4t 26 .Carme 
López 

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

 .Menjador Aula 4t 

5èA 25 .Angi Rojas .Anglès 
.Música 

.Religió 

 .Menjador Aula 5èA 

5èB 24 .Ana 
Sánchez  

.Anglès 

.Música 

.Religió 

 .Menjador Aula 5èB 

6èA 25 .Pili 
Sevillano 

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

.EE 

 .Menjador Aula 6èA 

6èB 25 .Marta 

Macias i 
Gabriel 

Benedicto  

.Anglès 

.E.Física 

.Música 

.Religió 

.AA 

.EE 

 .Menjador Aula 6èB 

 

5.2. Especialitats. 

ESPECIALITAT ESPECIALISTA GRUP ESTABLE 

 ON INTERVÉ 
HORARI 

(SESSIONS SETMANALS) 

Anglès 1 + 

Reforç 

Carmen 

Ballarín 

.5èA 3 sessions 

.5èB 3 sessions 

Anglès 2 + 
Reforç 

Núria 
Fàbregas 

.1r 2’5 sessions 

.2n 2’5 sessions 

.3rA 3 sessions 

.3rB 3 sessions 

Anglès 3 + 
Reforç + 

ED.Física 

Miriam 
Beltrán 

 

.4tA 3 sessions 

.6èA 3 sessions 

.6èB 3 sessions 

Anglès 4 Maribel 
Castelló 

 

P3 + P4+ P5A i P5B 1 sessió x nivell 

Psicomotricitat 

+ Reforç 

Toni Pérez 
P3 + P4+ P5A + P5B 2 sessions x nivell 

 
Educació Física 

+ Música 

 
Miriam Rivas 

.1r 2 sessons 

.2n 2 sessons 

.3r A + B 2 sessions 

  
EE 

 
Ingrid Ruiz 

.1r 1sessió 

.2n 1sessió 

.3rA  1sessió 

.3rB 1sessió 

EE Diana Galan Comunitat petits 1 sessió x nivell 

 

EE 

Marta Artal .4t 1sessió 

.5èA 1sessió 

.5èB 1sessió 
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.6èA 1sessió 

.6èB 1sessió 

 
Música 

 
Beatriz 

Jaques 

.4tA + B 1sessió 

.5èA + B 1sessió 

.6èA + B 1sessió 

 
 

Religió 

 
 

Daniel Cobo 

.1r 1 Sessió 

.2n 1 Sessió 

.3rA+3rB 1 Sessió 

.4t 1 Sessió 

.5èA+5èB 1 Sessió 

.6èA+6èB 1 Sessió 

 

5.3. Atenció a alumnes NESE. 

ESPECIALITAT ESPECIALISTA GRUP ESTABLE 

 ON 

INTERVENEN 

HORARI 

(SESSIONS SETMANALS) 

EE1  Ingrid Rubio 

i Diana Galan 

.P5+P4+P3 1 Sessió 

.1r 1 Sessió 

.2n 1 Sessió 

.3r 1 Sessió 

EE2 Marta Artal .4t 1 Sessió 

.5è 1 Sessió 

.6è 1 Sessió 

TEI Mireia Pomés .P3 Totes les sessions. 

Vetllador/a Carmen 
Castells 

.1r  

.2n  

A.Acollida Montse 

Alcaide 
 

 

.3r 1 Sessió x nivell 

.4t 1 Sessió x nivell 

.5è 1 Sessió x nivell 

.6è 1 Sessió x nivell 

CREDA 
(logopèdia) 

Antonia 
Cervantes 

.3r I 2N 3 Sessions 

EAP Pilar Prat Tots els cursos 1 dia x setmana 

 

 

5.4.Entrades i sortides. 

A l’escola Monmany disposem de tres portes d’accés a l’edifici. 

. 2 portes situades al carrer Más Lluí que donen a l’entrada de l’edifici: 

          .1 situada davant de la porta d’accés a l’escola. 

          .1 situada davant el gimnàs de l’escola. 
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. 1 porta d’emergència situada al costat esquerra de l’edifici que dona al parc de 

la plaça Ferrer i Guàrdia, i a la qual s’accedeix per unes escales. 

 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 

en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes a partir del 6 anys i el 

personal del centre educatiu han de portar la mascareta, a banda de procurar 

mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 Si un infant arribar tard al centre haurà d’esperar-se a que tots els grups de 

l’escola hagin entrat. El familiar que porta al nen/a haurà de trucar i esperar-

se a la porta. La conserge recollirà a l’alumne i el portarà a la seva aula. Els 

justificants, en cas de visites mèdiques o altres, també els recollirà la 

conserge. 

  

 Un cop a les aules a cada nen i nena se’ls prendrà la temperatura. 

 

CURS-NIVELL-

GRUP 
TIPUS ACCÈS I 
SORTIDA. 

HORA ENTRADA I 
SORTIDA 

RECORREGUT. 

 

INFANTIL 
 

 

P3 

Porta principal 

Matí.  

DE LA PORTA PRINCIPAL A LA 

CLASSE PER LA PORTA DEL PATI 

D’INFANTIL. EN FILA. I LA 

SORTIDA IGUAL. 

Entrada-     9’00h 
Sortida-     12’30h  

Tarda. 

Entrada-    15’00h 
Sortida-     16’00h 

P4 

Porta Principal 

Matí. 

DE LA PORTA PRINCIPAL A LA 

CLASSE PER LA PORTA DEL PATI 

D’INFANTIL. EN FILA. SORTIDA 

IGUAL. 

Entrada-    9’00h 
Sortida-     12’30h 

Tarda. 

Entrada-   15’00h 

Sortida-    16’30h 

P5A 
+ 

P5B 
 

 
Porta enfront del 

gimnàs 

Matí. DE LA PORTA ENFRONT DEL 

GIMNÀS A LA CLASSE PER LES 

ESCALES FINS LA PORTA DEL 

PATI D’INFANTIL. I D’AQUÍ A LA 

CLASSE DE P5. EN FILA. SORTIDA 

IGUAL. 

 

 

 

 

 

 

Entrada-    9’00h 

Sortida-    12’30h 

Tarda. 

Entrada-    15’00h 
Sortida-     16’30h 

 PRIMÀRIA 
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1r 

Porta principal 

Matí. 

S’ACCEDIRÀ PER LA PORTA 

PRINCIPAL AL CENTRE I 

SEGUIREM LES MARQUES 

D’ENTRADA. ANIREM PER LA 

BANDA ESQUERRA DE L’EDIFICI I 

PUJAREM LES ESCALES FINS 

L’AULA. LA SORTIDA SERÀ A 

L’INVERSA. 

Entrada-      9’00h 

Sortida-     12’30h 

Tarda. 

Entrada-    15’00h 

Sortida-     16’30h 
 

 
 

2n 

Porta enfront del 
gimnàs 

Matí. S’ACCEDIRÀ PER LA PORTA 

ENFRONT DEL GIMNÀS AL CENTRE I 

BAIXAREM LES ESCALES SEGUINT LES 

MARQUES DEL RECORREGUT. UN 

COP S’HA ACCEDIT A L’EDICFICI PER 

LA PORTA PRINCIPAL ANIREM PER LA 

BANDA ESQUERRA DE L’EDIFICI I 

PUJAREM LES ESCALES FINS L’AULA. 

LA SORTIDA SERÀ A L’INVERSA. 

Entrada-      9’00h 
Sortida-     12’30h 

Tarda. 

Entrada-    15’00h 
Sortida-     16’30h 

3rA 
+ 

3rB  
Porta de la plaça 

Ferrer i Guàrdia 

Matí. S’ACCEDIRÀ A L’EDIFICI PER LES 

ESCALES DE LA PORTA 

D’EMERGÈNCIA QUE DONA A LA 

PLAÇA FERRER I GUÀRDIA. PUJARAN 

LES ESCALES SEGUINT LES MARQUES I 

ENTRARAN A L’EDIFICI PEL 

MENJADOR I SEGUINT LES MARQUES 

ACCEDIREM A LES ESCALES FINS 

L’AULA. LA SORTIDA ES FARÀ A 

L’INVERSA. 

Entrada-     9’00h 

Sortida-     12’30h 

Tarda. 

Entrada-     15’00h 

Sortida-      16’30h 

4t 

Porta de la plaça 

Ferrer i Guàrdia 

Matí.   S’ACCEDIRÀ A L’EDIFICI PER LES 

ESCALES DE LA PORTA 

D’EMERGÈNCIA QUE DONA A LA 

PLAÇA FERRER I GUÀRDIA. PUJARAN 

LES ESCALES SEGUINT LES MARQUES I 

ENTRARAN A L’EDIFICI PEL 

MENJADOR I SEGUINT LES MARQUES 

ACCEDIREM A LES ESCALES FINS 

L’AULA. LA SORTIDA ES FARÀ A 

L’INVERSA. 

Entrada-     08’50h 
Sortida-     12’20h 

Tarda. 

Entrada-     14’50h 
Sortida-      16’20h 

5èA 

+ 
5èB Porta principal i 

escales 

d’emergència. 

Matí. S’ACCEDIRÀ PER LA PORTA 

PRINCIPAL AL CENTRE I FAREM 2 

FILES ALS PORXOS.ENS 

DIRIGIREM A LES ESCALES 

D’EMERGÈNCIA EXTERIORS. 

ACCEDIREM A L’AULA PER LA 

PORTA D’EMERGÈNCIA 

EXTERIOR DE LA 3RA PLANTA. LA 

SORTIDA SERÀ A L’INVERSA. 

Entrada-    08’50h 
Sortida-    12’20h 

Tarda. 

Entrada-    14’500h 
Sortida-     16’20h 

6èA 
+ 

6èB Porta enfront del 
gimnàs i escales 

d’emergència. 

Matí. S’ACCEDIRÀ AL CENTRE PER LA 

PORTA ENFRONT DEL GIMNÀS I 

FAREM 2 FILES A LA ZONA DE LA 

FORMIGA. ENS DIRIGIREM A LES 

ESCALES D’EMERGÈNCIA EXTERIORS 

PER LES ESCALES DEL PORXO I 

SEGUINT LES MARQUES. ACCEDIREM 

A L’AULA PER LA PORTA 

D’EMERGÈNCIA EXTERIOR DE LA 3RA 

PLANTA. LA SORTIDA SERÀ A 

L’INVERSA. 

Entrada-     08’50h 
Sortida-     12’20h 

Tarda. 

Entrada-    14’50h 
Sortida-     16’20h 

 

 1r, P4 i P3 faran fila a l’entrada sota el cartell que indica el 

seu curs. Ordre d’entrada: 1r i p4 entraran primer i després P3. 

 2n i P5 (A i darrere B) faran fila a la portada d’entrada 

enfront del gimnàs i entraran seguint aquest ordre. 
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 En cas de pluja intensa i segons el criteri de totes i tots els 

grups de 5è i 6è entraran per dintre del edifici, fent prèviament 

fileres als porxos. 

 

 

5.5.Famílies. 

A les entrades i a les sortides dels vostres fills i filles, les famílies també 

haureu de respectar unes normes de prevenció per la salut i seguretat de 

tots i totes: 

 Només un adult del nucli familiar (família o autoritzats) serà 

l’encarregat de portar i recollir a l’infant.  

 Estar a l’escola a l’hora que li toca entrar o sortir al vostre fill/a. No 

abans. Evitem les aglomeracions.  

Exceptuant els casos de germans/es. 

 Evitar les aglomeracions de pares i mares a les entrades i a les 

sortides. Hauran de ser unes entrades i sortides àgils. 

 No accedir al centre escolar, sinó és amb cita prèvia. 

  Els nens i nenes entraran i sortiran sols a les instal·lacions. Les 

i els docents seran a la porta per recollir-los i entregar-los tant a 

primària com a infantil. 

 Sempre portar la mascareta ”ben posada”. A les entrades i les 

sortides. 

 I sempre que es pugui, mantenir la distància de seguretat de 1’5 

metres. 

 Si un nen o nena presenta a casa febre, encara que no tinguem la 

certesa si és un cas Covid o no, la família haurà de trucar per 

comunicar-ho a l’escola. 

 

5.6.Organització de l’esbarjo. 

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  

La sortida al pati ha de ser seqüenciada.  

Els docents del grup estable seran els responsables de vigilar l’estona del pati. 
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En funció dels m2 del pati, poden estar–hi a l’hora més d’un grup, però cada un 

d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la 

seva traçabilitat. 

 El rentat de mans serà abans i després del pati. 

 L’esmorzar que sigui mínim. 

 L’ús del WC del pati serà un per a cada grup estable.  

 Les fonts quedaran suprimides, cadascú beurà abans i després de classe de 

la seva ampolla individual. 

La tornada a les classes també haurà de ser seqüenciada. 

 HORARI LLOC 
 

 
COMUNITAT DE PETITS 

P3    10’30h-11’00h 

P4    10’30h-11’00h 
P5A  11’00h-11’30h 

P5B  11’00h-11’30h 

.1ra   Meitat pati infantil. 

.2na  Meitat pati infantil. 

.1ra   Meitat pati infantil. 

.2na  Meitat pati infantil. 
 

 
 

COMUNITAT DE MITJANS 

 .1r     11’00h-11’30h 

.2n    11’00h-11’30h 
.3rA   11’00h-11’30h 

.3rB   11’00h-11’30h 

. Formiga 

. Rocodrom. 

. Meitat de la pista 

. Meitat de la pista 

 

 
 

 
Es poden rotar 

els espais 
setmanalment. 

 

 
COMUNITAT DE GRANS 

.4t     10’35h-11’05h 

.5èA  10’35h-11’05h 

.5èB  10’35h-11’05h 

.6èA  10’35h-11’05h 

.6èB  10’35h-11’05h 
 

. Entrada d’arbres. 

. Meitat de la pista 

. Rocodrom 

. Formiga  

. Meitat de la pista 

 

 

6.RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA.  

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de 

forma telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem per 

grups estables, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant 

mascareta. 

- Reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu 

electrònic. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de 

seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per 

videoconferència. 

- Reunions amb AMPA (comissions i presidenta): 
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Es faran preferiblement per via videoconferència, telefònica i/o correu electrònic. En 

cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

- Reunions Consell Escolar: 

Es faran preferiblement per videoconferència. Segons evolucioni la pandèmia pot 

variar el model de les reunions. 

 

 

 

7.SERVEI DE MENJADOR. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, diferenciarem entre 

infants d’infantil i infants de primària, i atès que disposem d’un espai reduït de 

menjador, farem torns:  

INFANTIL: 

 LLOC 
PERSONES QUE 
INTERVENEN 

HORARI 

P3 

.L’aula P3 

.Migdiada Sala 

Psicomotricitat. 

.Monitora P3 +TEI 

.Monitora P3. 

.12’30h 

.13’30h 

P4 .Aula P4. .Monitora P4. .12’30h 

P5A + 
P5B 

.Aula gran P5 
.Monitora P5 

.12’30h 

 

PRIMÀRIA: 

 LLOC 
PERSONES QUE 
INTERVENEN 

HORARI 

1r .L’aula 1r .Monitora 1r .12’30h 

2n .Aula 2n. .Monitora 2n. .12’30h 

3rA+3rB .Menjador. .Monitora 3r. .12’30-13’15h 

4t .Menjador. .Monitora 4t. .12’30-13’15h 
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15 minuts DESINFECCIÓ DE L’ESPAI. 

5èA+5èB .Menjador. .Monitora 5è. .13’30h-14’30h 

    

6èA+6èB .Menjador. .Monitora 6è. .13’30h-14’30h 

 

Nota:  

Abans i després dels dinars serà responsabilitat de les monitores del 

menjador la neteja de mans seguint el protocol de seguretat i l’aplicació de 

gel hidroalcohòlic. 

En els desplaçaments s’ha d’assegurar la distància mínima de 1’5 metres 

entre grups estables, si no és pogués s’utilitzaria la mascareta en aquests. 

Un cop dintre del menjador, els nens i nenes de primària no portaran 

mascareta perquè s’assegurarà la distància de 1’5 metres entre grups 

estables.  

A més, el menjador estarà ventilat constantment i en el canvi de torn hi 

haurà 15 minuts per desinfectar l’espai a compte dels treballadors del 

menjador. 

El menjar es servirà en safates individuals i l’alumnat el recollirà per grup 

estable i aniran al seu lloc. De la mateixa manera, a l’hora de recollir. 

L’aigua serà servida pel monitor del grup estable. 

 

8.EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

8.1.Extraescolar: (AMPA) 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 
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8.2.Acollida: (AMPA) 

 

9.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 

9.1.Especialitats. 

 Els especialistes realitzaran la seva especialitat a les diferents 

comunitats on són adscrits. 

Les hores de no especialitat, aquests estaran adscrits a un nivell per 

afavorir el tema de la traçabilitat. I fer docència compartida. 

 

COMUNITAT DE GRANS. 
 

ESPECIALITAT ESPECIALISTA ADSCRIT/A AL 

GRUP ESTABLE.. 
HORARI 

(SESSIONS SETMANALS) 

Anglès 1 + 

Reforç 

Carmen 

Ballarín 

5è 

Reforç 5è 

.3 sessions x nivell 

.2 sessions x nivell 

Música +  
 

 
Reforç 

Beatriz 
Jaques 

4t 
5è 

6è 

.1 sessió x nivell 

Reforç 6è  

Anglès 2 

 

Reforç 

Miriam 

Beltran 

4t 

6è 
.3 sessions x nivell 

Reforç 4t  

Religió Daniel Cobo 4t 

5è 
6è 

.1 sessió x nivell 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 
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A.Acollida Montse 
Alcaide 

4t 
5è 

6è 

.Depenent dels infants 

COMUNITAT DE MITJANS. 

 

Anglès 1 
 

 
Reforç 

Núria 
Fàbregas 

1r 
2n 

.2 sessions x nivell 

3r .3 sessions x nivell 

Reforç 2n  

A.Acollida Montse 
Alcaide 

3r . Depenent dels infants. 

Religió +  
 

 
Reforç 

Daniel Cobo 1r 
2n 

3r 

.1 sessió x nivell 

Reforç 3r .2’5 sessions x nivell 

ED. Física 
 

 
 

 
Ed. Musical 

Reforç 

Miriam Rivas 1r 
2n 

.2 sessió x nivell 

3r .1’5 sessions x nivell 

1r 
2n 

3r 

 
.1 sessió x nivell 

Reforç 1r  

COMUNITAT DE PETITS. 
 

Anglès 1 
 

Maribel 
Castelló 

P3 
P4 

P5 

 
 .1’5 sessió x nivell 

Psicomotricitat Toni Pérez P3 

P4 
P5 

 

 
 

.1 sessió x nivell Ed.Muscial Toni pérez P3 

P4 
P5 

 

 

9.2.Altres. 

 SEP- Queda suprimit. 

.Piscina- Queda suprimida. 

.Sortides- 

 P3. No farà cap durant el 1r trimestre, com està acordat a la nostre escola. 

         Al 2n trimestre i segons l’evolució de la COVID19, es podran      

         programar sortides, prioritzant les de poble o a l’aire lliure que no  
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         necessitin transport. 

 P4 i P5. Al 1r trimestre i segons l’evolució de la situació de la COVID19, es 

podrà fer una sortida prioritzant que sigui a l’aire lliure i per grups estables. 

En el 2n trimestre es decidirà segons l’evolució de la situació. 

 Primària. Al 1r trimestre i segons l’evolució de la situació de la COVID19, es 

podrà fer una sortida prioritzant que sigui a l’aire lliure i per grups estables. 

En el 2n trimestre es decidirà segons l’evolució de la situació. 

.Queden suprimit els concerts presencials. 

.Les celebracions de les festes es faran per grup estable. 

 

.Les activitats de biblioteca: préstec de llibres, bossa viatgera 

etc.. queden suprimides. Es buscaran alternatives de préstec i 

activitats de la biblioteca que s’adaptaran a les mesures de 

protecció contra la Covid19. 

.Segons evolucioni la situació COVID19 i seguint les recomanacions del 

Departament de Salut, es decidirà si es realitzaran o no les activitats 

amb pares i mares que es va acordar  fer a l’escola Monmany. 

.La reunió pedagògica d’inici de curs queda suprimida i es farà per 

videoconferència, informarem per correu electrònic o a partir de l’agenda 

escolar o telefònicament.  

 

10.REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN. 

 

ÒRGANS 

 

TIPUS DE 

REUNIÓ 

 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

 

PERIODICITAT 

 
ESPAI 

Equip 

directiu. 

Planificació Presencial Dues x 

setmana. 

Despatx 

Directora. 

Equip directiu 

i 

coordinadors 

de comunitat. 

Coordinació Presencial Una x 

setmana. 

 

Biblioteca un 
cop 

desinfectada. 

Equip docent Nivell Presencial 1 cop x 

setmana. 

 Tutoria de 
nivell 

desinfectada. 
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Equip directiu 

i equip 

docent. 

Claustre Presencial o 

videotrucada 1 cop x mes. 

 
Gimnàs quan 

sigui 
presencial. 

Equip directiu 

i Delegats de 

classe. 

Reunió de 

delegats. 

Presencial  Un cop cada 

dos mesos. 

Aula de 

Música. 

Equip docent 

i AMPA. 

Consell 

Escolar 

Videotrucada Sempre que 

es consideri 
necessari per 

ambdues 
parts. 

 

     Virtual 

Presidenta 

AMPA 

Presencial i/o 

videoconferència. 

Despatx 

direcció/virtual. 

Comissions 

AMPA 

Presencial i/o 

videoconferència. 

 

11.PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR POSSIBLE CAS DE 

COVID-19. 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu:  

 

S’avisa d’immediat a direcció, la persona referent serà la directora i si no es 

troba en aquest moment serà algun altre membre de l’equip directiu. 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (Ludoteca) 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que presenta 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui 

conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas 

que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets. 
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La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis 

territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de 

brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre 

educatiu.  

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per 

part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

 

 

 DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

 

SEGUIMENT DE CASOS: 

 (Graella que haurem d’anar omplir en casa de detecció de possible cas per 

simptomatologia compatible amb la COVID19) 

ALUMNE/A DIA I HORA 
DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACIONS  

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 

ES MANTÉ EL 
CONTACTE I 

CENTRE 
D’ATENCIÓ 

PRIM. 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 

CONTACTES AMB 

SALUT 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A L’AÏLLAMENT 
 

 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
REUBICAR L’ALUMNE/A 
I CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 

TERRITORIALS 

I
I
N

F
A

T
N

T
I
L
  

 
 
 

LUDOTECA 
 

 

Docent del grup estable 
o docent que el té a 

l’aula en el moment de 
la detecció. Sinó és 

possible serà algú de 
l’equip directiu. 

 
Tutor/a o un 
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12.ÚS DE L’ASCENSOR.  

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la 
mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

Si les persones amb dificultat de mobilitat són adultes només accediran 2 adults. 

Si les persones amb dificultat de mobilitat són infants només accediran un infant 

acompanyat d’un adult. 
 

Es pitjaran els botons amb el colze. 

 

13.ALGUNS ASPECTES DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA. 

 Lavabos 

 

INFANTIL 

.P3 i P4 després que els infants utilitzin els lavabos els 
desinfectaran. 

.P5 al compartir dos grups el lavabo, s’organitzaran per no 
coincidir en les hores i després de fer-los servir els 

desinfectaran. 

PRIMÀRIA 

Cada planta de primària disposa de un lavabo per nens amb 5 

sanitaris i un altra per nenes també amb 5 sanitaris. Cadascun 
d’aquests sanitaris estaran senyalitzats i destinats a un nivell i 
els infants.  

Els docents s’organitzaran per a què no coincideixin grups 
estables a l’hora de fer-los servir. Si coincideixen hauran de 

portar mascareta i mantenir la distància de 1’5 metres. 

 

 

 Missatgers 

 El càrrec de missatger d’aula queda suprimit donada la situació COVID19, per 

evitar així la gran mobilitat pel centre. 

Els/les docents que siguin a l’aula a primera hora seran els encarregats de un cop 

passat llista de menjador, deixar-la fora de la classe que passarà la conserge o la 

coordinadora de menjador a recollir-les i emportar-se-les. 

 Carrer de l’escola 
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15 minuts abans de les entrades i les sorties del matí i la tarda dels alumnes 

l’Ajuntament tancarà el carrer Mas LLuhí a la circulació de vehicles. I 15 minuts 

després de les entrades i sortides es tornarà a obrir a la circulació. I hi haurà la 

vigilància itinerant de la policia. 

 

 

 

14.ADAPTACIÓ P3. 

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula seguint les 
mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida matinal.  

Caldrà seguir les següents recomanacions: 

Espai 
- Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que 

sigui de manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati).  
- Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 

minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.  

- Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada 
persona disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores.  

- Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de 
neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa 
aula. 

Persona 
acompanyant 

- Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període 
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 
presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut 
contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

- Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia 
de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la 

hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 
renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així 
com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el 
període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  

- Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una 
sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que 

es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per 
una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la 
resta de membres de la unitat familiar.  

- Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte 
amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) 
amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i 
persones educadores).  

- Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb 
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també 
abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del 
centre educatiu.  

- Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada 

 

 

Aquest document és viu, i estarà en constant revisió segons vagi 

avançant la situació pandèmica de la COVID19. 
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Els escenaris poden canviar d’un dia per l’altre, però si tota la 

comunitat educativa; famílies, infants i docents estem junts i anem 

de la mà en la mateixa direcció, ho superarem i creixerem com 

individus. 

Equip de mestres de l’Escola Josep Monmany. 

Junts tot és possible 


