
 

 

                      Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família El Molinet  

 

NORMATIVA PER ACCEDIR AL MOLINET. Setembre 2021 

 

Aquest document, que a continuació us presentem, ha estat reflexionat i consensuat entre tot 

l’equip educatiu del Molinet, tenint en compte la situació actual i els protocols establerts pel 

Departament. 

El moment actual que estem vivint i els protocols marcats, disten molt de la metodologia i de 

la visió d’educació que tenim les persones que formem part de l’equip educatiu de El Molinet. 

Som conscients que és moment d’adaptar-se per la salut de tothom. Ens comprometem a 

posar totes les mesures que estiguin a les nostres mans. Així mateix, us demanem 

responsabilitat i que sigueu curosos amb els protocols marcats. 

Aquest document està subjecte a possibles modificacions si així es valora. Ens anirem adaptant 

a les situacions que es vagin donant i us informarem. 

 

SERVEI DESPERTADOR:  7:45h a 9:00h 

L’entrada es realitzarà per la porta principal (c/Molí, núm.20), l’infant entrarà acompanyat de 

només una persona i  s’esperaran al vestíbul fins que arribi l’educadora. 

Si heu de fer cap comentari o entregar cap material, es farà en aquest moment a l’educadora 

que us atengui.  

 

ESCOLA BRESSOL MATI (9H A 12H):  

Entrada: 9:00h a  9:15h 

Les famílies entrareu per la porta del parc de les Vilanoves (el de l’olivera), mentre espereu al 

parc és important que mantingueu les distàncies. 

Un cop obrim la porta, les famílies entrareu d’una en una (només un acompanyant per nen),  

us posareu gel hidroalcohòlic i podreu avançar fins a la porta de la seva aula. 

Un cop arribi a la porta de l’aula l’acompanyant col·locarà la motxilla i la jaqueta al seu 

penjador. Recordeu posar una beta a la jaqueta i marcar amb el nom totes les pertinences.  



 

 

Us acomiadareu de l’infant i sortireu del recinte per la porta gran del pati, mantenint distancia 

si us creueu amb altres famílies. Important! Les famílies sou les responsables que la porta de 

sortida quedi ajustada i la porta de la reixa ben tancada. 

El material que us demani l’educadora (bolquers, tovalloletes, aigua... ) intenteu donar-li en 

mà. 

Tots els dilluns haureu de portar una o dues peces de fruita i la col·locareu al cistell que 

trobareu a l’entrada de l’aula. 

En el cas que l’infant es quedi a dinar s’haurà d’apuntar en la graella que trobareu a la 

pissarra (a prop del despatx de direcció). 

 

Sortida: 12:00 a 12:15h 

Entrareu per la porta del parc de les Vilanoves (el de l’olivera) respectant el torn i les 

distàncies de seguretat. Un cop tingueu al vostre infant sortireu per la porta gran del pati, 

evitant allargar la vostra estada al pati. Intenteu en aquest moment no ajuntar-vos moltes 

persones en el pati de l’escola, d’aquesta manera procurarem mantenir la seguretat per tots.  

Important! Les famílies sou les responsables que la porta de sortida quedi ajustada i la porta 

de la reixa ben tancada. 

 

Tota la informació que l’educadora us hagi de comunicar la trobareu a la vidriera de la porta de 

l’aula. 

*Intenteu que les entrades i sortides siguin breus per agilitzar aquest moment i d’aquesta 

manera poder atendre a tothom.  

 

SERVEI MIGDIA: 13:00h a 13:15h 

La sortida del migdia es realitzarà per la porta del carrer Molí. Us haureu d’esperar al vestíbul 

fins que l’educadora acompanyi al vostre fill. 

 

 



 

 

MENJADOR: 12:15h a 15:00h 

Tot el material destinat a l’estona del menjador i descans (pitet, llençols)  haurà d’estar 

endreçat en una bossa diferent de la de les seves pertinences i es deixarà al mateix penjador. 

Tota la informació referent al menjador la trobareu a la pissarra (a prop del despatx de 

direcció). 

Recordeu que és responsabilitat vostra apuntar al vostre infant a la graella de la pissarra, si 

no, no se li podrà demanar menú. 

 

ESCOLA BRESSOL TARDA (15H A 17H)  

Entrada: 15:00h a 15:15h 

Les famílies entrareu per la porta del parc de les Vilanoves (el de l’olivera), mentre espereu al 

parc és important que mantingueu les distàncies. 

Un cop obrim la porta, les famílies entrareu d’una en una (només un acompanyant per nen),  

us posareu gel hidroalcohòlic i podreu avançar fins a la porta de la seva aula. 

Un cop arribi a la porta de l’aula, l’acompanyant col·locarà la motxilla i la jaqueta al seu 

penjador.  

Us acomiadareu de l’infant i sortireu del recinte per la porta gran del pati, mantenint distancia 

si us creueu amb altres famílies. Important! Les famílies sou les responsables que la porta de 

sortida quedi ajustada i la reixa ben tancada. 

 

Sortida: 16:30h a 17:00h 

Entrareu per la porta del parc de les Vilanoves (el de l’olivera) respectant el torn i les 

distàncies de seguretat. Un cop tingueu al vostre infant sortireu per la porta gran del pati, 

evitant allargar la vostra estada al pati. Intenteu en aquest moment no ajuntar-vos moltes 

persones en el pati de l’escola, d’aquesta manera procurarem mantenir la seguretat per tots.  

Important! Les famílies sou les responsables que la porta de sortida quedi ajustada i la porta 

de la reixa ben tancada. 



 

 

 

Tota la informació que l’educadora us hagi de comunicar la trobareu a la vidriera de la porta de 

l’aula. 

*Intenteu que les entrades i sortides siguin breus per agilitzar aquest moment i d’aquesta 

manera poder atendre a tothom.  

* Per accedir a la llar la mascareta és d’ús obligat per l’adult acompanyant. No pot accedir al 

centre cap adult amb simptomatologia compatible amb la covid-19, ni si ha estat contacte 

estret amb una persona amb covid-19 confirmada o amb sintomatología compatible en els 

darrers 10 dies. 

* Per temes de seguretat i espai, si porteu als infants en cotxet a la llar, no el podreu deixar a 

l’escola, us l’haureu d’emportar. Gràcies i disculpeu les molèsties. 

 

FAMILIARITZACIÓ A LA LLAR 

El dia 7 de Setembre, primer dia de familiarització dels infants a la llar, podran ser 

acompanyats per un únic adult. La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu 

infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de 

l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ALS CENTRES EDUCATIUS 

Reunions i entrevistes amb les famílies: 

Les reunions amb les famílies d’un grup o nivell es realitzaran de forma telemàtica. Les 

entrevistes individuals amb les famílies es podran realitzar de forma presencial respectant les 

mesures sanitàries establertes. 

Festes escolars:  

Seguirem les indicacions marcades pel Departament d’Educació i Salut.  

 

Entenem que son molts canvis i moltes mesures a tenir en compte, agraïm la vostra 

comprensió, col·laboració i la confiança dipositada en nosaltres.  

 

Us desitgem molt bon curs. 

 

 

 

 

Porta Parc de les Vilanoves 

    (per entrar a la llar) 

 

 

   

 

 

   *Porta gran del pati (per sortir de la llar)

 


