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Benvolgudes famílies,

Comencem un nou curs marcat per la pandèmia del COVID. 
Des de l'escola us volem transmetre el nostre optimisme i el nostre
convenciment que, entre tots, tirarem el curs endavant de la millor
manera possible.
La pandèmia ens posa en una situació nova per tothom, a la qual ens
hem d'adaptar tots plegats: famílies, alumnes i mestres.
Aquesta adaptació a la nova realitat passa per canvis de tipus
organitzatiu i de gestió que haurem d'aplicar per tal d'evitar, en la
mesura que sigui possible, una situació com la que vam viure a final del
curs passat.
És per això que us fem arribar aquest document. Us demanem que us
el llegiu amb atenció ja que hi trobareu aspectes essencials del dia a
dia que cal conèixer i posar en pràctica.
Molts ànims i moltes gràcies!
Equip de mestres

Comencem el 14 de
setembre



Els alumnes s'agrupen en grups estables.

Un grup estable és un grup d'alumnes que durant el dia estan
sempre junts i que no tenen contacte amb alumnes d'altres grups. A
cada grup estable s'assigna un tutor/a.

Llar d'infants / P3 / P4 : 11 alumnes
P4 / P5: 11 alumnes
Cicle inicial: 14 alumnes
Tercer: 8 alumnes
4t  / 5è / 6è: 17 alumnes

Hi ha cinc grups estables:

ASPECTES ORGANITZATIUS
P A N D È M I A  C O V I D - 1 9

Quants grups estables hi ha a l'escola?

Com ens agrupem?



Llar d'infants / P3 / P4 

Hora entrada: 
08:55 h  (matí)  
14:55 h (tarda)

Hora sortida: 
12:25 h  (matí)  
16:25 h (tarda)

Entrades i sortides

P4 / P5

Hora entrada: 
09:00 h  (matí)  
15:00 h (tarda)

Hora sortida: 
12:30 h  (matí)  
16:30 h (tarda)



Cicle inicial

Hora entrada: 
08:55 h  (matí)  
14:55 h (tarda)

Hora sortida: 
12:25 h  (matí)  
16:25 h (tarda)

Tercer

Hora entrada: 
9:00 h  (matí)  
15:00 h (tarda)

Hora sortida: 
12:30 h  (matí)  
16:30 h (tarda)

4t / 5è / 6è

Hora entrada: 
09:00 h  (matí)  
15:00 h (tarda)

Hora sortida: 
12:30 h  (matí)  
16:30 h (tarda)



Les famílies no podran accedir al centre educatiu, excepte quan
sigui estrictament necessari, sempre seguint les normes higièniques
pertinents, respectant la distància mínima i fent servir la mascareta.
A les hores d’entrada i sortida dels alumnes es procurarà que els
pares, familiars o acompanyants no s’apropin a les zones d’accés
(entrada principal i portes de ferro). Tenint en compte que han de
portar mascareta i guardar la distància de seguretat. Només hi pot
haver un acompanyant per nen/a.
Els pares o familiars dels alumnes d’infantil i cicle inicial, en el
moment de la recollida, se situaran a distància del grup i recolliran el
seu fill/a quan la mestra els avisi.
Tots els alumnes de primària hauran de venir amb la mascareta
posada de casa.
En el moment d'entrar, es pren la temperatura a cada nen/a. També
es renten les mans amb gel hidroalcohòlic que hi ha a cada entrada.

Aspectes que cal tenir en compte pel que fa a les entrades i sortides

Zones d'espera abans que s'obrin les portes

A l'hora d'entrar, en aquestes zones s'esperen els alumnes amb el seu
acompanyant. Les mestres els aniran cridant.

A l'hora de sortir, el pare, mare, avi, àvia, germà gran... s'espera a que la
mestra el cridi per recollir el nen o la nena.

Llar / P3 / P4 P4 / P5



Cicle inicial

Els alumnes de CI s'esperen a sota del porxo
fins que s'obri la porta.

Zona d'espera de
l'acompanyant a l'hora

d'entrar.

Zona d'espera de
l'acompanyant a l'hora de

sortir. La mestra anirà
cridant el pare,mare, avi,

àvia, germà gran... per
recollir el nen o la nena.



Tercer

Els alumnes de 3r s'esperen en aquesta zona.
Quan hagin entrat els alumnes de cicle inicial,

que estan sota el porxo, entraran ells.

Els alumnes de 3r ja poden venir i marxar sols de
l'escola. En tot cas, si hi ha algun acompanyant,

s'esperarà en aquesta zona.



Quart / cinquè / sisè

Els alumnes de 4t, 5è i 6è s'esperen a la zona
de davant de la porta metàl·lica i el carrer del

costat.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è poden venir i
marxar sols de l'escola. En tot cas, si hi

hagués algun acompanyant, s'esperaria més
enllà del banc de la paret.



Els alumnes de la llar i d'infantil pujaran, acompanyats de les
mestres, fins a la classe i allà se’ls hi prendrà la temperatura i es
rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic.
Cicle inicial i tercer entraran per la porta principal. Cicle inicial
anirà al menjador i tercer es quedarà al vestíbul. Allí se’ls hi
prendrà la temperatura i es rentaran les mans amb el gel
hidroalcohòlic. Pujaran primer tercer i després cicle inicial.
Quart i cicle superior entraran per la porta que els hi toca i
s’esperaran al porxo del pati, on es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic i es prendran les temperatures. S'esperaran a què
CI i 3r hagin pujat per anar a la classe.

Donades les circumstàncies actuals es prega a les famílies la màxima
puntualitat. Si per alguna raó el nen o la nena ha d'arribar tard, i se
sap amb antelació, demanem a les famílies que avisin el tutor/a.
Si algun alumne entra més tard per causes justificades i les portes
d'accés ja estan tancades, se'l rebrà per la porta principal, se li
prendrà la temperatura, es desinfectarà les mans i pujarà a l’aula
amb mascareta.
Els alumnes a partir de tercer hauran de venir a la porta de l’escola
sols. Amb els més petits només anirà un sol acompanyant. 

Si la família no ha trucat, el centre es posarà en contacte amb algun
dels pares.
L'alumne/a alumna es quedarà amb el tutor/a per tal de preservar el
grup estable.

I què passa si plou?

I si un alumne arriba tard?

I si hi ha un retard a l'hora de recollir el nen/a?



Cada grup estable té una classe de
referència. Si es fan desdoblaments en
altres espais, sempre és amb alumnes
del grup estable.
Les aules es ventilen de manera
continuada al llarg del dia. 
La distància entre les taules serà d’un
metre entre cadira i cadira.
En quant a les activitats i dinàmiques
que s’estableixin dins del grup estable,
no requeriran mantenir la distància
interpersonal.

       
A la classe

Al pati
A l'hora del pati, cada grup estable té un espai assignat.

Llar P3 P4 P4 P5

Els tres grups de primària alternen aquests tres espais:

porxo/moreres grades/rocòdrom pista



La mascareta

Les mascaretes han de tenir el nom posat en un cantó de la mateixa.
S’hauran de portar dins d’una bossa o sobre de paper, amb el nom
posat.
Quan baixin al pati o al menjador hauran de portar el sobre per
guardar la mascareta i tenir cura de la mateixa.

ELS ALUMNES

Els alumnes de la llar d'infants i educació infantil no han de portar
mascareta en cap cas.

Les autoritats sanitàries ens aniran marcant, setmana a setmana, i
depenent de l'estat de la pandèmia al territori, si és obligatori portar o
no la mascareta de 1r a 6è. De moment, comencem a mascareta
obligatòria per tots els alumnes de primària.
Amb mascareta obligatòria, només se la treuran per esmorzar a l'hora
del pati i al menjador, un cop asseguts a la seva taula.
Tampoc està indicada la mascareta per fer educació física, tot i que això
queda a criteri del mestre en funció de la intensitat de l'activitat.
Si en algun moment la mascareta no és obligatòria, només se la podran
treure quan estiguin amb el seu grup estable i dintre d'un espai delimitat
(a la classe o a la seva zona del pati). En qualsevol altra situació la
mascareta seguirà sent obligatòria.

Conservació de mascaretes

ELS MESTRES I ALTRES PROFESSIONALS

Els mestres i qualsevol altre professional (monitores, psicopedagogues,
personal de manteniment, neteja...)  han de portar la mascareta
SEMPRE. 



ESPAIS

Llar d'infants i educació infantil

La neteja de la zona de  la llar d'infants i educació infantil (planta
baixa),   haurà de ser dues vegades al dia, una abans d’entrar els
alumnes i l’altra al migdia. Principalment es netejaran els lavabos, les
taules, les cadires i els espais més utilitzats per l’alumnat.
Per altra banda la neteja específica de la llar d’infants en relació a
xumets, biberons, bolquers, roba i calçat, mascaretes, guants i
cotxets se seguiran les instruccions específiques assenyalades al Pla
d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia elaborat pel Departament d’Educació i autoritzat pel
PROCICAT.

Educació primària

La neteja de la zona de primària (primera planta) es realitzarà també
dues vegades durant el dia. Una serà abans d’entrar els alumnes i
l’altra al migdia. Principalment es netejaran els lavabos, les taules, les
cadires i els espais més utilitzats per l’alumnat.
Sempre que sigui possible, els alumnes i els mestres col·laboraran en
la neteja, sobretot de jocs i espais que estiguin al seu abast. Es
procurarà que aquesta neteja sigui amb un producte vaporitzador,
no tòxic, de fàcil ús per part dels alumnes i dels mestres.

Zones d'ús puntual per diferents grups estables

Les zones utilitzades per alumnes en moments puntuals i dins del
grup estable la neteja la realitzaran els propis alumnes i els/les
mestres, utilitzant productes no tòxics per tal que siguin conscients
de la importància dels hàbits higiènics per combatre la pandèmia.

Neteja i desinfecció



JOCS, JOGUINES, I ALTRES
MATERIALS

Els jocs i joguines de l’escola passaran a
estar dintre de les aules per ús dels
diferents grups estables.
Una vegada acabat el seu ús es realitzarà la
desinfecció amb un producte vaporitzador i
de fàcil ús, perquè ho puguin fer l’alumnat i
els mestres.

Com a norma general, tots els materials es
netejaran després de fer-los servir.

VENTILACIÓ D'ESPAIS

Es ventilaran els diferents espais a primera
hora del matí, a l’hora del pati, al migdia i a
l’hora de marxar.

HIGIENE DE MANS

Els nens i nenes es rentaran les mans
moltes vegades i en molts moments del dia:
en arribar i sortir de l'escola, abans i després
del pati, abans i després del menjador,
després d'anar al lavabo,...



Aula gran d'infantil. Pels alumnes de la llar i d'educació infantil.
Aula polivalent (menjador). Pels alumnes d'educació primària.

Els petits que es quedin al menjador, quan sigui l'hora, es
rentaran les mans i aniran cap a la classe gran d'infantil, on ja hi
haurà la monitora i el menjar. Es distribuiran per taules
respectant les distàncies entre els dos grups estables.
Una vegada acabat l'àpat, es rentaran les mans i aniran,
juntament amb la monitora, fins al pati d'infantil. Si plou, aniran a
l'altra classe d'infantil. En tot cas, la zona de joc s'haurà de dividir
en dos espais, un per cada grup estable.
L'aula quedarà buida abans de les 14 h perquè cal fer la neteja i
desinfecció.

Càtering:

SERVEIS A MENJADORS COL·LECTIUS MF
www.menjadorsmf.es

Horari del menjador

De  12:30 a 15 h

Organització general

Hi haurà dos espais de menjador per respectar al màxim els grups
estables:

Cada espai de menjador comptarà amb la seva monitora. En el cas
dels alumnes de la llar que es quedin al menjador, hi haurà també la
TEI (tècnica d'educació infantil). 

Alumnes de la llar i educació infantil

Menjador



Quan sigui l'hora, els alumnes de primària que es quedin al
menjador es rentaran les mans a la classe.
Baixaran per ordre (cicle inicial / 3r / 4t 5è 6è) amb la mascareta
posada.
Un cop al menjador es distribuiran per grups estables, mantenint
una distància mínima d'1,5 m entre un grup estable i un altre.
Un cop asseguts es poden treure la mascareta.
Si han d'anar al lavabo, utilitzaran el lavabo assignat a la zona de
pati per cada grup. No aniran al lavabo de la cuina. Aquell només
serà per les monitores.
Una vegada acabat l’àpat, els alumnes es rentaran per grup
estable les mans i aniran baixant al pati situant-se a la zona en la
que han fet pati al matí dins l’horari escolar.
L’espai menjador ha de quedar lliure com a molt tard les 14 hores.
En cas de pluja els alumnes es quedaran a les seves respectives
taules i jugaran a jocs que hagin baixat de la seva aula de
referència.

Alumnes de primària

Neteja i desinfecció del menjador

Es realitzarà la neteja i la desinfecció de la cuina i el menjador abans i
després de cada àpat.
El protocol de ventilació, neteja i desinfecció del menjador i la cuina
queda recollit a les Normes de Funcionament del Menjador escolar.



Reunió general d'inici de curs

D'acord amb la situació actual de la pandèmia, les reunions d'inici
de curs es faran de manera telemàtica amb les famílies de cada
grup classe. S'enviarà per Telegram l'enllaç de cada reunió.
Si es considera convenient, hi ha la possibilitat de fer reunions
presencials amb alguna família. Sempre respectant les mesures
sanitàries.

Comunicació amb
les famílies

Tutories

L'horari de tutoria serà els dilluns de
12’30 a 13’30 hores i serà, sempre
que es pugui, de forma virtual
utilitzant la plataforma Meet.
Si és necessari fer alguna tutoria
individualitzada i presencial es
realitzarà amb les mesures
higièniques pertinents.



Altres canals de comunicació

Moodle de l’escola:
https://educaciodigital.cat/ceipjosepnin/moodle

Bloc del centre:
https://agora.xtec.cat/ceipjosepnin/

Mail del centre:
e3005662@xtec.cat

Mails dels diferents grups estables:
Educació infantil: eijosepnin@gmail.com
Cicle inicial: cijosepnin@gmail.com
Tercer: cmjosepnin@gmail.com
4t, 5è i 6è: csjosepnin@gmail.com

Telèfons de l'escola:
977 629 085  /  657 791 901

Comunicació amb les famílies al llarg
del curs

De manera general, les informacions es
faran arribar a les famílies a partir de la
plataforma Telegram, que tothom ha de
tenir instal·lada al seu telèfon mòbil.
Hi haurà un canal general d'escola i
un canal específic per cada grup
estable.



L'AMPA organitza cada curs
activitats extraescolars adreçades
als nens i nenes de l'escola.
L'oferta d'aquestes activitats
depèn de la demanda prevista.
Aquest curs, donada la situació de
pandèmia, en principi, no
s'oferiran activitats extraescolars.

Acollida
L'escola ofereix servei d'acollida al matí i a
la tarda.

Horari matí: de 8:30 h  a 9 h
Horari de tarda: de 16:30 h a 17:30 h

Les famílies interessades s'han de posar
en contacte amb la direcció del centre. En
qualsevol cas, se seguiran les indicacions
sanitàries establertes per la jornada
lectiva.

Activitats extraescolars



Durant el primer trimestre del curs no es realitzaran sortides
escolars fora del poble. Sí que es podran realitzar sortides per
Salomó, segons els diferents projectes del curs i sempre per grups
estables.

Durant el segon trimestre,  si les condicions de la pandèmia ho
permeten, farem una sortida a Tarragona. La data encara està per
determinar. Se seguiran estrictament les normes sanitàries
establertes.

Pel que fa a unes possibles colònies, es proposa fer una
acampada a la mateixa escola o bé per algun càmping del voltant. 
Segons com evolucioni la pandèmia es començarà a preparar a
principis de l’any 2021.

Altres activitats

30 d’octubre- Taller de tardor  
16 de desembre – Taller del tió

De moment tenim dues activitats tancades
amb l'empresa l'Alzina:   

Al llarg del curs es podran fer altres activitats,
tallers, xerrades,... sempre pendents de la
situació de la pandèmia, per grups estables i
respectant les mesures sanitàries.

Sortides i colònies



Gestió de la COVID

tos
dificultat per respirar
mal de coll*
refredat nasal*
fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
mal de panxa amb vòmits o diarrea

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de
diagnòstic molecular.
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona
diagnosticada de COVID-19.

REQUISITS D'ACCÉS A L'ESCOLA

La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del
seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura
superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la
taula de símptomes.
Us demanem que, en cap cas, no porteu el nen/a a l'escola,
medicat,  després d'una nit amb febre.

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

* Només en conjunció amb altres símptomes de la llista.)

Per altra banda, tampoc es pot anar a l'escola si el nen/a es troba
alguna de les següents situacions:



Es farà constar que són coneixedors de la situació actual de la
pandèmia i que s’atendran a les mesures que s’hagin de dur a
terme en qualsevol moment.
Es comprometen a no portar l’infant al centre en el cas que
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o
l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho
d’immediat a la direcció del centre per tal de prendre les
mesures oportunes.

Si té un familiar a l’entrada. Se li donarà l’alumne/a i aquesta
família haurà de contactar amb el CAP de referència i valorar
les actuacions necessàries. Si al final es confirma el cas Salut
Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes.   
Si no té cap familiar a l’entrada. En el cas d’un alumne que
vingui sol a l’escola (a partir de 3r), s'aïllarà el nen/a i es
trucarà a la família perquè el vingui a buscar. La família haurà
de trucar al CAP i seguir el protocol establert.

COM HO FAREM?

A l’inici de curs les famílies signaran una declaració responsable
sobre l’estat de salut dels  seus fills/es. A través d’aquesta:

A les tres entrades de l'escola hi haurà un docent responsable de
prendre la temperatura, tant al matí com a la tarda. 
Si es detecta un alumne amb febre el protocol d’actuació serà
segons si té o no algun familiar a la porta de l’entrada. 



Si es detecta un alumne amb simptomatologia al llarg de la
jornada, s'aïllarà l'alumne i s'avisarà a la família.
Si el nen/a presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061.
En tot cas, la família haurà de contactar telefònicament amb el
seu CAP de referència.

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en
dies no lectius, la família ha de contactar amb el seu CAP de
referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència
d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries.

AL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

El/la pediatre/a o metge/ssa de família
valorarà el cas en les primeres 24 hores
d’inici dels símptomes i decidirà si escau
la realització d’un test PCR.

Si s'ha de fer PCR, en la mesura del
possible es farà en les primeres 24 hores.

En cas que s’estableixi el diagnòstic de
cas sospitós, la família serà entrevistada
pel gestor COVID del CAP per establir els
contactes estrets.

Si es fa una PCR, i fins a conèixer el
resultat, el nen/a i la família s'hauran de
quedar a casa.



El nen/a podrà tornar a
l'escola quan faci 24
hores que es troba sense
febre.

S'aixeca el confinament
familiar.

Els germans i familiars que viuen a
casa han de fer quarentena durant
14 dies. Es fa una PCR a tots els
membres de la família. Encara que
el resultat sigui negatiu, cal fer
igualment la quarentena.
A l'escola, les autoritats sanitàries i
d'educació poden determinar la
suspensió d'activitats presencials.

       De manera orientativa:

Cas positiu en un o més membres d’un
grup estable

Tot el grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per tant
s’hauria de recomanar la quarantena de
tot el grup de convivència, durant 14
dies després del darrer contacte amb el
cas.
Per tant, els alumnes d'aquest grup es
quedarien a casa durant 14 dies.
Es farà un test PCR a tots els membres
del grup de convivència estable. Encara
que el resultat sigui negatiu, s'ha de
mantenir igualment la quarentena
durant els 14 dies que dura el període
màxim d’incubació.

Casos positius de nens/es de
diferents grups estables

Se segueixen, per cada grup, les
accions descrites anteriorment.
Les autoritats sanitàries i d'educació
podrien plantejar el tancament de
diversos grups o de tot el centre
durant 14 dies.

S'HA FET UNA PCR A UN CAS SOSPITÓS...

Si la PCR és negativa Si la PCR és positiva



Videotrucades.  Amb la plataforma Meet
Moodle de l'escola

Si ha ha un cas o diversos casos positius de COVID, és possible que les
autoritats sanitàries i educatives estableixin que els nens i nenes del
grup o grups afectats hagin de fer una quarentena de 14 dies a casa
seva.

Cal tenir en compte que, en cas de quarentena, tot el grup i també el
seu tutor/a hauran de treballar des de casa.

Hi haurà dues eines bàsiques de treball:

Infantil (grup del raïm i grup de la pruna)
Cicle inicial (Grups groc, verd i blau)
Tercer (grup vermell)
Quart, cinquè i sisè (grups rosa, marró,
taronja i lila)

VIDEOTRUCADES

Hi haurà videotrucades diàries, d'una mitja
hora. L'horari estarà comprés entre les 10 i les
12 h

L'enllaç de les videotrucades s'enviarà a les
famílies per Telegram (infantil i cicle inicial) o al
mail de cada alumne que crearà l'escola (a
partir de 3r).

Els grups de les videotrucades estaran
identificats per objectes o colors:

QUÈ PASSA SI HEM DE FER QUARENTENA?



MOODLE

El Moodle és un entorn d'aprenentatge, on mestres i alumnes poden
interactuar de manera virtual.

L'adreça del Moodle de l'escola és:
https://educaciodigital.cat/ceipjosepnin/moodle

L'escola facilita a cada alumne un nom d'usuari i una contrasenya per
entrar al Moodle.

Com funciona?

Imaginem un alumne de cicle inicial, grup groc. Un cop introduït el
nom d'usuari i la contrasenya, accedeix a la plataforma.
El Moodle ja l'identifica com a alumne del grup groc de cicle inicial i,
per tant, només pot accedir als seus continguts.



Un cop dintre del seu grup, l'alumne pot accedir a les diferents àrees,
on cada mestre haurà penjat prèviament les activitats a fer. 
Les activitats s'explicaran durant les videotrucades i els alumnes
tindran un termini concret per fer-les.

Durant les primeres setmanes de curs dedicarem el temps que calgui
perquè tant alumnes com mestres ens familiaritzem amb aquesta
eina. En tot cas, el Moodle el farem servir igualment, tant si estem
confinats com si no ho estem.

Està previst fer també videoconferències amb les famílies per explicar
el funcionament del Moodle.



Molts ànims
a tots i a

totes
J U N T S  H O  A C O N S E G U I R E M !


