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GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE  

ENTRADES I SORTIDES DIFERENCIADES I ESGLAONADES

P3A/P3B
9:10 / 16:40 hores

Porta AMPA/Menjador

L'objectiu principal de totes aquestes mesures és evitar el contagi del virus, 

tot garantint la màxima seguretat al nostre centre, alhora que assegurem 

un nivell de qualitat educativa al mateix nivell que abans d'aquesta situació.

Aquesta infografia és un extracte del POC 2020-2021. 

Trobareu tota la informació detallada i ampliada consultat aquest document a la nostra web de centre.

P4A/P4B
9:00 / 16:30 hores

Rampa infantil

P5
9:00 / 16:30 hores

Porta AMPA/Menjador

1r/2n
9:00 / 16:30 hores

Porta Rampa Primària

3rA/3rB
9:00 / 16:30 hores

Porta Sota Escales

4rt
9:00 / 16:30 hores

Porta Principal Escales

5è

9:00 / 16:30 hores

Porta Joan XXIII

6èA/6èB
9:00 / 16:30 hores

Porta Joan XXIII

Les famílies han d’assegurar que cap alumne assisteix al centre amb cap

símptoma de malaltia coincident amb la COVID-19: febre, tos, malestar

general... Igualment, certificaran que no han tingut recentment ni tenen cap

contacte amb persona infectada.

ASSISTÈNCIA AL CENTRE

En cas de detecció d’un possible cas de COVID–19 al centre: portarem a

l’alumne a l’espai individual establert, amb mascareta, ventilació i

acompanyant adult, es contactarà amb la família perquè el vinguin a buscar,

la família haurà de parlar amb el CAP de referència i restarem a l’espera de

qualsevol indicació de salut pública, en cas de realització de PCR o les

proves pertinents.

PROTOCOL EN CAS DE MALALTIA

Hi ha una sanitària de referència al CAP de Corbera, amb la qual ja s’ha

establert contacte i hi haurà una permanent coordinació.

La persona de referència i coordinació de tots els aspectes relacionats

amb la COVID–19 serà la Direcció de l’escola.

COORDINACIÓ AMB CATSALUT

Dins la programació anual, es preveu la formarem dels nostres alumnes

i famílies en l’ús de les eines digitals a l’abast (durant els primers mesos),

per al seu ús en hipotètiques situacions de confinament futures.

FORMACIÓ

Totes les reunions de grup, trobades i entrevistes personals seran

telemàtiques. Es convocaran prèviament o bé es sol·licitaran a través dels

correus electrònics publicats.

REUNIONS, TROBADES I ENTREVISTES

S’ha col·locat cartells de recomanació dels criteris de Salut (higiene de

mans, distància seguretat,protocols establerts) a tots els espais d’ús

comú, que serveixin com a referència i conscienciació a l’alumnat.

S'han habilitat i delimitat espais per a les famílies per a les entrades i

sortides en els voltats de l'escola.

SENYALITZACIÓ

Ús i funcionament del menjador, servei d'acollida i extraescolars amb tots

els protocols de seguretat i salut establerts per PROCICAT, en coordinació i

consonància amb el funcionament general de l’escola.

MENJADOR, ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS

Les entrades i sortides seran dirigides sempre pel mestre/tutor de cada grup estable. 

Els alumnes seran acompanyats en fila fins a l'aula i a l'inrevés amb la mascareta posada.

ELS PARES, MARES I/O ACOMPANYANTS ROMANDRAN SEMPRE FORA DEL RECINTE ESCOLAR



FUNCIONAMENT INTERN DE L'ESCOLA
Obligatori per a tots els alumnes de 1r a 6è i recomanable de P3 a P5 en tot

moment i espai durant la primera quinzena del curs. Més endavant, es podrà
anar sense mascareta dins el grup estable, sempre que les autoritats

sanitàries així ho indiquin.

No es podran barrejar ni creuar entre ells de forma general, ni per fer

activitats ni als passadissos de l’escola o als patis. Hi haurà torns i espais

de pati diferenciats per grups.

ÚS DE MASCARETES

GRUPS ESTABLES

Amb aigua i sabó o amb hidroalcohol: a les entrades i sortides, abans i

després de cada sessió i activitat, abans i després del pati... Hi haurà un

dosificador amb hidroalcohol a cada aula, per a facilitar aquesta higiene de

mans. Igualment, hi haurà catifes per fer passar les sabates amb líquid

desinfectant homologat a l’entrada de cada aula d’infantil i a les altres 3
entrades del centre per primària.

HIGIENE DE MANS

Les aules i espais estaran ventilats de manera continuada. En època

d’hivern, les aules es ventilaran abans d’inici de les activitats, a l’hora del

pati, a l’espai de menjador i al final de la jornada lectiva, per tant, en 4–5
ocasions al llarg del dia.

VENTILACIÓ D'ESPAIS

La distància de seguretat d’ 1,5 metres, o bé la superfície de 2,5 m2 per

alumne, es mantindrà en tot moment (també dins l’aula), almenys durant la

primera quinzena de curs.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Les terceres persones que entrin al grup i que no formin part del grup

estable, portaran en tot moment la mascareta i guardaran la distància de

seguretat.

PERSONES QUE NO FORMEN PART DEL GRUP ESTABLE

Hi haurà una persona de neteja a jornada completa a l’escola, que disposarà
d’un protocol i un horari establert, de neteja d’espais comuns, sales

d’ordinadors, passamans, portes...

NETEJA DELS ESPAIS DURANT LA JORNADA LECTIVA

L’Educació Física, sempre que es pugui, es farà als espais oberts. Es faran

activitats de baixa intensitat, evitant activitats de contacte. En cas de

pluja, es podrà utilitzar el gimnàs, fent activitats alternatives i evitant

l’activitat física intensa.

EDUCACIÓ FÍSICA

Si fos necessari el seu ús (més probable a l’etapa d’Infantil), es portarà a

terme la neteja i desinfecció pertinent i adequada, després del seu ús.

ÚS DE MATERIAL O JOCS COMUNS

Mesurarem la temperatura amb termòmetre d’infrarojos a primera hora del

dia, després de l'entrada al recinte, en el mateix moment de l'entrada a

l'edifici.

CONTROL DE TEMPERATURA

Disposarem d’arxiu amb totes les dades de contacte de cada grup estable

i els germans (en cas de demanda de les autoritats sanitàries).

TRAÇABILITAT

S’han establert horaris per a l’ús dels lavabos al llarg de tota la jornada

lectiva en què no hi ha lavabos dins l’aula (Ed.Primària).

ÚS DE LAVABOS
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