
ORGANITZACIÓ PLA D’OBERTURA 
 ED. PRIMÀRIA 

SETEMBRE DE 2020 



MESTRES A C. Inicial de Primària: 
Tutoria de 1r de Primària Montse 

Tutoria de 2n de Primària Maria 
4ª persona C. Inicial Laura. 
Ed. Especial:  Pilar 
Anglès Mònica 
Ed. Física, Música i Plàstica Cada tutora fa la seva. 



MESTRES A C. Mig de Primària: 
Tutoria de 3r de Primària Olga + Elena. 
Tutoria de 4t A de Primària M. José 

Tutoria de 4t B de Primària Judit 
4ª persona C. Mig Elena. 
Ed. Especial:  Pilar 
Anglès Merxe 
Plàstica Cada tutora fa la seva. 
Ed. Física Elena. 
Música Judit 



Tutoria de C.S. - 1 de Primària Carol. 
Tutoria de C.S. - 2 de Primària Joan. 
Tutoria de C.S. - 3 de Primària Angie. 
Ed. Especial:  Laura S. 
Anglès Laura S. 
Plàstica Laura S. 
Ed. Física Joan. 
Música Angie. 

MESTRES A C. Superior de Primària: 



COORDINACIONS: 
Directors Begoña  TAC Angie 

Cap d’Estudis Laura  Biblioteca Maria  

Secretaris Pilar  Riscos Laborals Judit 

Ed. Infantil Roser GEP Laura S. 

Ed. Primària Laura S. Xarxes per al canvi Laura  

NESE Pilar  Ara Escric / ILEC Mireia, Laura n i Olga. 

Nouvinguts Pilar  



ENTRADES 

Porta c./ Trilla 

Primària 
Porta c./ Badia 
Primària 

8:50 CS-2 LAURA (porta) 
Pugen sols.  
Escala interna. 

CS-1 ÀNGELS (porta) 
Pugen sols. 
Escala exterior 

8:55 CS-3 LAURA (porta) 
Pugen sols. 
Escala interna. 

3r ÀNGELS (porta) 
OLGA (acompanyant) 
Escala exterior 

9:00 4t A - LAURA (porta) 
M. JOSÉ (acompanyant) 
Escala interna 

4t B - ÀNGELS 

JUDIT (acompanyant) 
Escala externa 

9:10 2n. LAURA (porta) 
MARIA (acompanyant) 
Escala interna 

1r ÀNGELS (porta) 
 MONTSE (acompanyant) 
Escala exterior. 



ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS 

2n pis – Cicle Inicial i Música + 
aula petita covid. 

3r pis – Cicle Mig, Biblioteca, 
Aula Acollida i Aula Petitona 

4t pis- Cicle Superior, sala 
d’Informàtica i sala de mestres 

1r pis – Direcció, ludoteca i 
menjador 

PB.- Gimnàs i pati tranquil 



PATIS:  
A Infantil, baixem per les escales d'emergència i pugem per les interiors. 
A Primària, sempre baixem al pati per les escales exteriors i pugem per les interiors. 

PATI PETITS PATI SORRA 

Mascareta 

PISTA 

Mascareta 

PATI TRANQUIL 

Mascareta 

9:45 P5 

10:00 P5 

10:15 P5 (fi) - P3 (inici) 10:15 - 1r (inici) 10:15 - 2n (inici) 

10:30 P3 

10:45 P3 10:45 1r (fi)  

10:50 . 3r (inici) 

10:45 2n (fi)  

10:50 . 4t A (inici) 

10:50 . 4t B (inici) 

11:00 P3 (fi) -P4 (inici) 

11:15 P4 11.20 . 3r (acaba) 11:20 4t A (acaba) 11:20 . 4t B (acaba) 

11:30 P4 11:25 . CS 3 (inici) 11:25 CS 1 (inici) 11:25 CS 2 (inici) 

11:45 P4 (fi) - P5 (inici) 

12:00 11:55 . CS 3 (fi) 11:55 . CS 1 (fi) 11:55 CS 2 (fi) 



DINARS ED. PRIMÀRIA 
PROVISIONAL (PENDENT DE REBRE LA PROPOSTA DE L’EMPRESA DE MENJADOR) 

 1r 2n 3r 4t A 4t B CS 1 CS 2 CS 3 

12:30 Renta mans als 

wcs del seu pis 

Baixem per 

escala interior 

al menjador. 

Renta mans al 

wc del 

menjador 

Es renta les mans a 

la seva pica. 

12:45 12:40  

Baixa per escala 

interior 

12:40 

Dinar al 

menjador  

12:40  baixa per 

l’escala exterior. 

Dina a la ludoteca 

13:00 Dina al menjador Dina al 

menjador 

13:15 13:20 h el 

monitor posa gel 

hidroalcoholic als 

nens en el 

menjador.   

13:25 els nens 

marxen del 

menjador. 

13:20 h el 

monitor posa 

gel 

hidroalcoholic 

als nens en el 

menjador.   

13:25 els nens 

marxen del 

menjador. 

13:20 h el monitor 

posa gel 

hidroalcoholic als 

nens en el 

menjador.   

13:25 els nens 

marxen del 

menjador. 

13:20 h.Renta mans 

al wc de CM 

13:20 h. Renta les 

mans a la pica de 3r. 

13:30 Fi del dinar. 

Rentat 

hidroalcohòlic. 

Fi del dinar. 

Rentat 

hidroalcohòlic. 

Fi del dinar. 

Rentat 

hidroalcohòlic. 

Baixa al menjador 

per l’escala interior. 

Baixa al menjador 

per l’escala exterior. 

13:45 13:55 Desinfecció 

amb gel 

hidroalcoholic i 

surten del menjador 

13:55 Desinfecció 

amb gel 

hidroalcoholic i 

surten del menjador 

 

13:50 – Baixa les 

escales exteriors i es 

renta mans al wc de 

la ludoteca 

13:50 - Renta mans 

al lavabo de CS 

14:00 Dina a la ludoteca. Dinen al menjador Baixa al menjador 

per l’escala interior 

i es renta mans al 

lavabo del 

menjador i dinen al 

menjador 

14:15 14:20 14:20 desinfecció 

mans amb gel 

hidroalcholòlic al 

menjador. 

14:20 desinfecció 

mans amb gel 

hidroalcholòlic al 

menjador. 

14:30 

14:45 14:40 desinfecció 

mans amb gel 

hidroalcohòlic al 

menjador 

14:50 desinfecció 

mans amb gel 

hidroalcohòlic al 

menjador 

14:50 desinfecció 

mans amb gel 

hidroalcohòlic al 

menjador 

15:00 



SORTIDES 
Porta c./ Trilla 

Primària 
Porta c./ Badia 
Primària 

16:20 CS-2 Amb el mestre/a que tinguin (porta) 
Marxen sols. 
Escala interior. 

CS-1 Amb el mestre/a que tinguin (porta) 
Marxen sols. 
Escala externa. 

16:25 CS-3 Amb el mestre/a que tinguin  (porta) 
Marxen sols 
Escala interior 

3r Amb el mestre/a que tinguin (porta) 
Escala exterior. 
 

16:30 4t A - Amb el mestre/a que tinguin  
Escala interna. 

4t B- Amb el mestre/a que tinguin (porta) 
Escala exterior 

16:40 2n. Amb el mestre/a que tinguin  (porta) 
MARIA Escala interna. 

1r Amb el mestre/a que tinguin (porta) 
Escala exterior. 



PRIMER DIA D’ESCOLA - matí 
Rebuda: 

- Tutor/a saluda i rep als nens/es a l’espai que li toca a mesura que arriben. 

- Tutor/a explica les instruccions a tot el grup. 

- Tutor/a acompaña els seus alumnes a classe. 

Arribada a classe: 

- Tutor/a aplica gel hidroalcohòlic i els nens entren a classe ordenadament. 

- Tutor/a posa música relaxant de fons, fa rotllana i deixa interactuar els alumnes. 

-  Tutor/a dóna benvinguda al grup i fa preguntes que dónin peu a l’alumnat per parlar. 

Pati 

Activitat de després del pati: 

- 3 dibuixos de casa: 1 d’abans del confinament, 1 altra durant i l’última després. 



PRIMER DIA D’ESCOLA - tarda 

1. Una tasca de les que s’han fet durant el confinament la parlem a l’aula.  

2. Com l’he après. I  si  la família em va ajudar, com ho van fer? 



 - Recuperar el què com ho hem fet durant el confinament. 

 - Continuem utilitzant les eines de comunicació durant el confinament. 

 - Fem un buidatge dels diferents treballs durant el confinament.  

 - Podem fer exposicions amb el que hem fet. 

2n DIA : ALTRES ACTIVITATS 



PROTOCOL DE DETECCIÓ 
DE POSSIBLE CONTAGI A L’ESCOLA 

Aïllament 
alumne/a 
amb 
mascareta 
acompanya
t de la 
mestra 
disponible 
del seu 
cicle. 

EI- ? 

EP-sala 
petita 2n 
pis. 

La mestra 
ho 
comunica a 
Direcció. 

La Direcció 
ho 
comunica a 
la família. 

Direcció ho 
comunica a 
la referent 
del CAP. 

Família 
recull al 
nen/a i el 
porta al seu 
CAP de 
referència.  
És la 
persona 
que indica 
el protocol 
a seguir. 

La 
Directora 
comunica el 
cas al 
Servei 
Territorial 
d’Educació i 
a Inspecció. 

El Servei 
Territorial 
d’Educació 
ho 
comunica a 
Salut 
Pública. 

Salut 
Pública 
decideix el 
protocol a 
seguir. 



PREVENCIÓ –  
CONSIDERACIONS GENERALS 

 1.- Només poden entrar al centre les famílies de P3 (un adult)i durant el període d’adaptació. 

 2.- Si hi ha una família que necessita fer una gestió a dins de l’escola, ha de demanar cita prèvia. 

 3.- En tots els casos, tota persona que accedeixi al col·legi ha de portar la mascareta ben posada. 

 4.- Els Mestres assignats a cada cicle es mantindran a la seva aula de referència. 

 5.- Els infants amb símptomes febrils hauran de romandre a casa. 



PREVENCIÓ - NETEJA 

 CONSIDERACIONS GENERALS: 

 QUI?                                            QUAN?                                   A ON? 

 * 2 persones de neteja           🡪 de 10:00-15:00                    🡪 per zones comunes (gimnàs, informática, biblio) 

 * Alumnat                             🡪 després de treballar/dinar    🡪 taula, cadira, estris propis o superficies de treball 

 *  Mestre/a                            🡪 a diari                                 🡪 poms, armaris, manetes de les finestres 

 * Alumnes supervisors neteja  🡪 al final del dia                     🡪 verifiquen que el protocol s’ha complert    
     (exposat a la següent diapositiva). 

 
 



NETEJA – GRAELLA ESPAIS COMUNS DE CONVIVÈNCIA 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?  

 

 

 

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?  

 

 

 

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?  

 

 

 

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?  

 

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les portes, 

baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)? 

 

 

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?  

 

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?  

 

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?  

 

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?  

 

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?  

 

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?  

 

 

 

 

 

 



PREVENCIÓ - NETEJA 

 VENTILACIÓ (mínim 15 minuts cada vegada). 

 Quan i amb quina freqüència? 

 Abans de l’entrada i la sortida + 3 vegades més durant el dia 

 

 ALTRES: 

 Deixar porta oberta de les classes sempre que es pugui per evitar tocar poms i tenir més ventilació. 

 Està previst fer activitats a l’exterior en la mesura que ho permeti l’organització del centre. 

 


