
 

  



ENTRADA A L’ESCOLA 
L’horari d’entrada serà de 7:30 a 9:00h. Aquells infants que el seu horari escolar comença a les                 

9:10, restaran amb el seu monitor del servei fins la trobada amb el mestre però hauran hagut                 

d’entrar al servei abans de les 9:00. 

L’entrada es realitzarà per la porta principal. Donat que coincideixen famílies, aquestes hauran de              

mantenir les distàncies. 

Tots els infants del servei matí han d’entrar amb la mascareta posada, sense distinció d’edat,               

donat que no es mantindran els grups “bombolla” de l’escola. 

A l’entrada es prendrà nota del nom de l’infant, se li prendrà la temperatura i se’ls hi donarà gel                   

hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans. Hi haurà un llistat d’assistència diari a l’abast de la               

direcció de l’escola, per facilitar la traçabilitat dels possibles contagis que hi hagi. 

Un cop a dins l’escola, cada infant anirà al seu espai assignat en funció del curs. Allà podrà fer                   

l’activitat del dia o esmorzar (en cas de ser necessari). 

Aquest any es demana a les famílies que facin un esforç per tal que els infants vinguin esmorzats                  

de casa, donat que és un moment en el que s’haurien de treure la mascareta. En el cas que no                    

pugui ser, l’infant esmorzarà mantenint distància de seguretat amb la resta del seu curs, que               

continuaran amb mascareta.  

Pel que fa els esporàdics, aquest curs el pagament no es farà mai directament a la coordinadora.                 

S’haurà d’enviar un correu a avisos.ampa@escolaelsagrer.cat el més aviat possible, indicant data,            

nom i curs, i a l’assumpte “Esporàdic Servei Matí”. En aquells casos d’última hora, caldrà enviar el                 

correu a posteriori i la coordinadora en prendrà nota a l’entrar al servei. La facturació del servei es                  

farà a posteriori amb el rebut del mes. 

 

GRUPS ESTABLES O DE CONVIVÈNCIA 

Malgrat que l’escola ha creat diverses línies a cada curs, al Servei Matí mantindrem els cursos i no                  

les línies de l’escola. Per tant, si P3 te 3 línies i hi ha 13 infants apuntats, aquests 13 infants estaran                     

junts AMB MASCARETA, fent l’activitat programada per la monitora. La resta de cursos funcionaran              

igual. 

 

ESPAIS PER CURSOS i ACTIVITATS 

Espais: 

● Exteriors i ventilats: Si el temps acompanya, es prioritzarà l’ús dels espais oberts (com són               

els patis de l’escola) fins a les 8.40 quan els infants començaran a marxar a cada classe en                  

els diferents horaris d’entrada. 

● Interiors: Donat que els infants arriben progressivament al servei i veient que la majora              

d’espais estan ocupats per l’escola, els infants estaran distribuïts de la següent forma: 
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CURS ESPAI 

P3 
Vestíbul cicle d’infantil 

P4 
Pati cobert 

P5 
Pati cobert (dividir l’espai en dos) 

1r 
Passadís cicle inicial 

2n 
Passadís cicle inicial (dividir l’espai en dos) 

3r 
Passadís cicle mitjà 

4t 
Passadís cicle mitjà (dividir l’espai en dos) 

5è 
Passadís cicle superior 

6è 
Passadís cicle superior (Proper a l’espai de 5è) 

 

Activitats: 

● De 7:30 a 8:00: 

Durant aquesta primera mitja hora i en funció del nombre d’infants, es farà conversa i/o explicació                

d’un conte a l’espai assignat, tant siguin patis com espais interiors. Es valorarà sobre la marxa els                 

possibles canvis que puguin ser necessaris per seguir amb la normativa de seguretat. 

● De 8:00 a 9:10: 

L’equip de monitores programaran activitats mensualment, tant d’interior com d’exterior. Com           

també proporcionaran recursos i idees, per tal que els infants les puguin desenvolupar ja sigui pel                

seu compte o de manera dirigida. 

 

EQUIP DE MONITORES 
Tenint en compte que hi ha d’haver una persona per curs, l’equip estarà format per 8 o 9 monitores                   

i la coordinació, depenent de de finalment quants infants hi han de 6è i quant ssón fixes o                  

esporàdics. De moment, els possibles infants que vinguin de 6è els assumirà la monitora de 5è,                

tenint present que a les 8.40h seran els primers en entrar a les aules. 

Sempre que es pugui, s’intentarà fer coincidir monitores de servei matí amb les monitores de               

l’espai migdia.  

Actualment hi ha 98 infants apuntats fent ús del Servei Matí. 

 



CURS nº INFANTS 

P3 
13 

P4 
12 

P5 
7 

1r 
15 

2n 
7 

3r 
15 

4t 
11 

5è 
14 

6è 
4 

 

NORMATIVA D’HIGIENE COVID-19 
La coordinadora entrarà 30 minuts abans de l’inici del Servei per tal d’obrir finestres i pujar la                 

persiana del pati. A l’hivern, tancarà finestres a l’hora d’inici del Servei pel fred. 

Cada monitor tindrà amb ell un pot de gel hidroalcohòlic per netejar mans abans i després de cada                  

activitat i s’aniran fent rentat de mans amb sabó abans d’entrar a les aules.  

També es posarà un rotllo de paper de cuina gran i desinfectant a cada planta, per poder                 

desinfectar mobles i el material que s’hagi pogut utilitzar. 

A cada espai de curs hi haurà (en la mesura del possible) papers, colors i una pilota. Aquest material                   

serà exclusiu pel curs i no es compartirà amb els altres cursos. 

Pel que fa a la circulació dins de l’escola: les escales tindran una direcció de pujada i baixada. Així                   

s’evitaran possible trobades entre infants de cursos diferents i es podran mantenir les distàncies de               

seguretat. Així doncs: 

- L’escala del FONS serà de BAIXADA 

- L’escala PRINCIPAL serà de PUJADA 

Finalment, hi haurà una persona més del servei de neteja per mantenir la higiene de lavabos i els                  

espais utilitzats (passadís gimnàs) tal i com ho marca el pla d’organització del centre. 

 

 

 

 

 



ANNEX: PROGRAMACIÓ 1r TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL SERVEI MATÍ  P.3 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7.30h-8.15h Jocs de 
construcció 

Conte i dibuixar Jocs de 
construcció 

i tren 

Contes i dibuixar construccions 

8.15h 
9.10h 

PATI DE 
SORRA 

LABERINT 

PATI DE SORRA 
CASTELL 

PATI DE P.3 PATI DE SORRA 
CASTELL 

PATI DE SORRA 
LABERINT 

 

CONTES DEL TRIMESTRE: 

● Monstre de colors 

● El Tabalet 

● Un amic com tu 

● El patufet 

● Els tres porquets 

● La castanyera 

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL SERVEI MATÍ  P.4-P.5 

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P4 Construccions  Sorral  Granja + conte ** Joc dirigit * Sorral  
P5 construccions Joc lliure Puzles + conte ** Sorral  Joc dirigit* 

*Jocs dirigits: pica-paret, la bomba, fet i amagar, jocs dirigit amb pilota, stop. Aquests jocs es duran a                  
terme a partir de les 8:30h, ja que abans hi ha pocs nens per poder desenvolupar una activitat.  
** Dibuix: dibuix lliure, mandales, etc.  
MATERIAL: colors (2 packs) fulls en blanc, mandales, pilota.  
 

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL SERVEI MATÍ 1r 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR 
JOCS 

ARANYA 

De colors 

D’animals 

 

RELLEUS 

Parelles 

Endarrere 

Transport 

Pato pato 

ganso 

 

 

JOCS DE TAULA 
UNO 
OCA 

PARCHIS 
i altres.. 

 
ORIGAMI 

 
CONTA CONTAT 

 
MATERIAL: 
Paper 
Tisores 
Jocs de taula 
 

JOCS 
PICHI 

 
ROTLLANA 

NOM 
BOMBA 

  
SPEED 

 
BITLLES  

HUMANES 
 
 

ACTIVITAT 
DIBUIX 

 
PINTAR  

MANDALES 
 

CONTE  
CONTAT 

 
MATERIAL: 
Paper 
Colors fusta 
Retoladors 
conta 
 

JOCS 
ESTATUA 
BESSONA 

 
GALLINA 
POLLET 

 
PICA PARET 

 



 

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL SERVEI MATÍ 2n 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR 

 Jocs pati Tallers passadís Pilota pati Jocs de taula 
passadís 

Lliure pati 

1a set Pica paret 
Xip 

Papiroflèxia 
Dibuix lliure 

Atrapa conills 
Paret 

Escacs  
Parxís/oca 
 

Lliure 

2a set Pistoler 
Llop 

Mandales 
Dibuix lliure  

Pixi 
Joc de les 10 
passades 

Construccion
s  
Trencaclosqu
es 

Lliure 

 

Les activitats són rotatives cada setmana per mantenir la varietat i poder alhora tenir en 

quarantena els jocs de taula per la propera activitat. 

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL SERVEI MATÍ 3r – 4t 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
SETMANA 1 3r Stop 

Mata conills 
JOCS  
DE 

TAULA 

Cau 
Ninja 

JOCS 
DE 

TAULA 

Lliure 

4t  Cau 
Ninja 

Stop 
Mata conills 

Lliure 

SETMANA 2 3r “La Botella” 
Corda 

JOCS 
DE  

TAULA 

Xip 
Rondo 

JOCS 
DE  

TAULA 

Lliure 

4t Xip 
Rondo 

“La botella” 
Corda 

Lliure 

 

Per aquest trimestre es presenta una programació d’activitats basada pràcticament en el joc al pati,               

que es rotatiu tant per setmanes com per cursos. 

Els jocs de taula també son rotatius, respectant els dies de quarantena del joc, per tal de que quedi                   

desinfectat tant pel curs com pels dies d’utilització. 

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL SERVEI MATÍ 5è – 6è 

SETMANA DILLUNS  
(pista)  

DIMARTS  
 (passadís) 

DIMECRES 
 (pista) 

DIJOUS 
(passadís) 

DIVENDRES 
(pista) 

1ª “PICHI” DIAMANT CONILLETS JUNGLE SPEED CHIP 
2ª FUTBOL FANTASMA RECORREGUT LEGO LLIURE 
3ª “PICHI” DIAMANT CONILLETS JUNGLE SPEED CHIP 
4ª FUTBOL FANTASMA RECORREGUT LEGO LLIURE 

 

Aquestes activitats son rotatives durant el mes, a més d’alguna activitat d’interior que no sigui joc                

de taula, proposada pels propis infants. 

 


