
PLA D’ORGANITZACIÓ D AIS 
 

1.Mesures de prevenció personal 
 

1.1 Accés al AIS 

Per poder accedir al centre ha d’haver-hi 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.  
 
Tan els nens com els professionals  entraran per la porta d’accés habitual de l’AIS . 
En cap cas els familiars podran entrar dins el recinte de l’AIS. Hauran de 
acompanyar els seus fills com a molt fins a la porta de l’AIS. Allà els professionals 
els rebran. 
Cada família farà entrega del document de declaració responsable dissenyat pel 
departament d'educació. 
 

1.2 Us de la mascareta 
 
Al llarg de tota la jornada tothom ha de dur la mascareta posada. Cada nen tindrà 
una màscareta de recanvi dins d’una bossa hermètica que es conservarà a l’armari 
i se'n farà ús en cas de necessitat. 
 

1.3 Higiene de mans 
 

Es vetllarà al llarg de tota la jornada a l’AIS perquè els nens mantinguin una higiene de 
mans adequada ( amb rentats periòdics i gel hidroalcohòlic ). Posarem especial cura en els 
moments d’esmorzar i dinar . 
 

1.4 Temperatura 
 
És pendrà la temperatura a l’entrada del nens. Es regiustrarà en una graella de 
control la temperatura de nens i adults. 
 

1.5 Posible cas  
 
En cas de detecar algun del simptomes: 
 

- Aillarem el nen al despatx acompanyat d’un adult 



- Guardarem els seus objectes personals en una bossa d’escombraries 
- Avisarem a la directora del centre per tal d’activar el pla estbalert 
- L’escola disposarà dels telèfons dels tutors legals dels nens de l’AIS. 

 
 
 
 
2.Traçabilitat 
 

2.1 Gimnàs 
L’espai del gimnàs l’utilitzarem al llarg de la setmana en les següents franges 
horàries 
 

Dimarts  11:30  - 12:30 
Dimecres 11:30 - 12:30 
Dijous 11:30 - 12:30 

 
Un cop fet ús de l’espai i dels materials realitzarem la nateja de tot allò que s’hagi 
utilitzat. 
 

 
 

2.2 Menjador 
 
A les 14:10 deixarem les motxilles al banc exterior del patí i farem el rentat de mans                 
previ al dinar. Farem el recorregut pel patí exterior de l’escola i fins l’entrada              
principal de l’escola per poder accedir a l’espai TIPI on finalment dinarem 
 
La franja per dinar serà de 14:15 fins 14:55 
 
Un adult s'encarregarà de transportar el menjar anant a la cuina i fent us del               
ascensor per portar-lo fins a la primera planta que està el TIPI. 
Mentrestant els nens acompanyats pels adults entraran al TIPI per realitzar la neteja             
de les taules i administrar el gel hidroalcohòlic. 
 
A l’espai TIPI tindrem bosses hermètiques individuals per guardar la mascareta de            
cadascú. 
 
Un cop finalitzat el dinar , un adult retorna el carro a la cuina i la resta s’encarreguen                  
de la neteja i condicionament de l’espai aplicant gel i ventilant l’espai. 
 



Retornem al pati de l’AIS sense accedir a l’interior de l’edifici per donar pas a la                
neteja de les dependències i així poder iniciar l’activitat del projecte BRUJULA de             
Caritas a les 15H. 
 
 
 
3. ESPAI DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL DEL CENTRE 
 
AL llarg del curs 2020/21 prioritzarem el treball virtual en totes les reunions amb 
pares , escoles i altres agents relacionats amb el recurs AIS. 
 
 
 
 
 
 
 


