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MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 

 
 

1. ENTRADES I SORTIDES: 
 

• Les entrades i les sortides de l’escola es faran amb mascareta (mestres i 
alumnes). La mascareta s’ha de portar de casa marcada amb el nom del nen/a. 
 

• A l’entrada  i la sortida de l’escola s’haurà de respectar la distància de 
seguretat.  
 

• Els alumnes aniran entrant a mesura que van arribant passant primer pel punt 
de rentat de mans d’accès al recinte escolar. A l’entrada del recinte hi haurà 
dos punts de neteja de mans amb gel hidroalcòholic, un per infantil i un altre 
per primària.  

 

• A les hores d’entrada, 9h i 15h,  sempre hi haurà un mestre que controli l’accès 
de persones, l’ús de la mascareta i la desinfecció de mans. 

 

 

• S’establirà un ordre de sortides a les 13h i a les 17h:  
- primer surten,  amb la màxima puntualitat, els alumnes de primària i 

després els d’infantil. 
- Als alumnes d’infantil s’els acompanyarà fins a la reixa i s’entregarà cada 

nen/a a la familia. 
- Els alumnes de primària podran sortir sols sota la supervisió del tutor o 

mestre responsable. 
 

 

2. HORA D’ESBARJO: 
 

• Ús de mascareta: sempre subjecte a les recomacions de les autoritats 
sanitàries. Actualment, a partir dels 6 anys, es recomana el seu ús a la sortida i 
entrada de l’esbarjo i també durant l’estona de joc. 
 

• Neteja de mans: abans i després de l’hora d’esbarjo. 
 

• Ventilació de l’aula: s’aprofitarà l’estona d’esbarjo per obrir les finestres i 
ventilar l’espai. 
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• Sortida i entrada: A l’hora del pati sortirem amb una diferencia de 5-10min 
entre el grup de primària i el d’infantil.  

 

• Esmorzar: Els alumnes de primària baixaran amb mascareta i tindran un zona 
de pati per esmorzar: mitjans a la part central i grans a la pista de futbol. 
Després d’esmorzar es tornaran a col.locar la mascareta. 
Els alumnes d’infantil esmorzaran dins l’aula i podran sortir al pati sense 
mascareta. 

 

• Espai de joc: Es diferenciaran  espais de joc  per primària (pista i zona central) i 
un altre per infantil (zona sorral) qua s’hauran de respectar al màxim.  

 

• Vigilància pati: Sempre hi haurà vigilant l’estona d’esbarjo un mestre i/o 
especialista del grup d’infantil i un altre del grup de primària. 

 

 

• Altres aspectes: 
- A l’hora d’esbarjo no es podrà entrar a l’edifici si no es per anar al lavabo o 

alguna altra urgència. S’han d’evitar les entrades i sortides continues. 
 

- Els baguls de material de pati s’ubicaran fora de l’edifici per evitar entar i 
sortir de l’escola per agafar coses.  

 

 

3. UBICACIÓ DELS DOSIFICADORS DE GEL HIDROALCÒHOLIC i SABÓ PER LA 
NETEJA DE MANS: 

 

QUAN FAREM NETEJA DE MANS  

L’us del gel i rentat de mans es farà en els següents moments: 

• Abans de l’entrada a l’escola (9h-15h) 

• Despres d’anar al lavabo 

• Abans i despres d’esmorzar i/o dinar 

• Abans i despres d’un canvi d’espai d’activitat 

• A l’entrada de l’estona del pati 

• Després de tosir o esternudar 
 

UBICACIÓ dels punts de neteja de mans: 

• Exteriors:  
Fora de l’edifici hi haurà 2 dispensadors. 
Abans de les entrades,a les 9h i les 15h, tots els alumnes i mestres ha de passar 
per aquest punt. D’aquesta manera descongestionarem l’entrada per la porta 
principal de l’escola (la de fusta) i cada nen/a ja entrarà directament cap a 
l’aula. 
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• Interiors: 
- Al hall de l’entrada 
- A  totes les aules 
- A la cuina 
- A tots els WC hi haurà sabó per la neteja de mans i paper per l’assecat de mans. 

 
 

4. MASCARETA. Quan s’ha de posar? 
 

• Tots els alumnes i mestres hauran de portar mascareta a les hores d’ entrada i 
sortida de l’escola. 

• Dins el grup estable es seguiran les recomanacions actuals de les autoritats 
sanitàries.  

• Si el mestre/a ha d’entrar en un grup que no és el seu grup estable haurà de 
portar sempre la mascareta i respectar la distància de seguretat. 

• Els mestres especialistes sempre l’hauran de portar  si no es pot respectar la 
distància de seguretat. 

• A les reunions o trobades amb les families. 

• Claustres i reunions docents (consells escolars, coordinacions,equips directiu..) 

• En el cas d’aïllament  d’un alumne. 
 

Altres mesures en relació a la mascareta: 

• Es recomanable que cada nen/a tingui un lloc on  guardar la mascareta mentre 
no s’utilitza per evitar que es perdi, s’embruti, … Per exemple, pot portar a la 
bossa o la motxilla una bosseta de paper o de plàstic on poder dipositar-la. 

 

• Cada nen /a, a més de la mascareta que porti posada cada dia de casa,  ha de 
portar una mascareta de recanvi que es quedarà a l’escola en cas de 
necessitat. Si la mascareta de recanvi arriba a ser utilitzada es comunicarà a la 
familia i s’haurà de substituir per una nova mascareta. 

 

 

 

5. PUNT D’AÏLLAMENT EN UN POSSIBLE CAS DE MOSTRA DE SíMPTOMES: en el 
cas de detectar simptomes en algun alumne , aquest s’aillarà al despatx del 
centre amb mascareta i finestres obertes fins que la familia el reculli. 
Seguidament s’iniciarà el protocol en cas del possible cas covid. 
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6. ALTRES ACTUACIONS ADOPTADES A L’ESCOLA: 
 

• “KIT COVID”: A cada aula es disposarà de producte netejador desinfectant, 
rotllo de paper, dosificador de gel hidroalcohòlic, termometre, capsa de guants 
i una capsa de mascaretes. 
 

• PAPERERES COVID: En aquestes paperes es dipositaran: mascaretes usades, 
mocadors, tovallons, guants i el  paper d’assecat de mans.  
Les papereres portaran una bossa de basura i estaran tancades amb tapa per 
evitar accedir-hi al contingut.  
Les bosses s’hauran de manipular amb guants i mascareta i el servei de neteja 
les buidarà cada dia al contenedor de la resta. 
Els punts d’ubicació de les papereres: al pati, a totes les aules, a tots els 
lavabos. 

 

• CARTELLERIA penjada al centre: A través de cartells es senyalitzarà les zones 
restringides i la normativa d’higiene per reforçar i recordar la seva necessitat 
(ús mascareta, distàncies, rentat de mans...).  

 

• Els penjadors d’infantil s’ubicaran dins les aules per evitar aglomeracions a les 
entrades i sortides. 

 

• Després de l’us de material comú caldrà desinfectar-lo: tablets, ordinadors o 
portàtils, taules de llum… 

 

• Si és possible, els alumnes d’educació infantil faran a mitja tarda  una estona 
d’esbarjo al pati . 
 

• Durant la primera setmana es dedicaran sessions a informar als alumnes sobre 
les noves normes de funcionament del centre en materia de seguretat i higiene 
i la importància de seguir-les. 

 

• S’han elaborat Annexos al Pla d’organització sobre: 
- L’organització de classes telemàtiques en cas de possibles confinaments. 
- el pla neteja, desinfecció i ventilació. 

 
 

 


