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1. PRESENTACIÓ. 
 

Seguint les instruccions del Departament i la Inspecció, elaborem el Pla d’Obertura 

de l’Escola Municipal Reina Violant, per al setembre del curs 2020-21. 

Els documents que utilitzem són els següents: 

 

✔  Criteris curs 2020-2021. 

✔ Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia. 

 

2. NETEJA I DESINFECCIÓ INICIAL. 
 

Amb horari de 10h a 15h., hi haurà dues persones de l’empresa de neteja,  una per 

primària i una per infantil, que s’encarregaran de la neteja dels espais comuns i de 

circulació.  

Els espais que siguin utilitzats per diferents grups estables en un mateix dia, com ara: 

Música, Biblioteca, informàtica i Gimnàs, la persona de la neteja els netejarà i 

desinfectarà després de cada ús. També es ventilaran durant tota l’estona 

d’ocupació i posterior. Hi haurà el temps que prescrigui la llei per evitar l’ús 

consecutiu d’aquests espais per un altre grup estable. 

L’alumnat es responsabilitzarà de netejar els espais i estris propis: taula i cadira i 

superfícies de treball. 

Establirem encarregats de neteja que verificaran la neteja dels poms de les portes 

i armaris, els interruptors, les manetes de les finestres i els teclats, les pantalles i els 

ratolins dels ordinadors. 

Hi haurà les graelles de control plastificades per tal que ho puguin enregistrar i es 

pugui verificar la correcta neteja i desinfecció. 
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La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 

minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 

deixaran les finestres obertes durant les classes.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 

almenys diària. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-

humana.pdf 

 S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles 

superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, 

etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de 

les activitats i dels àpats, respectivament. 

 Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així 

més contacte en les manetes de les portes.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 

puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les 

indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-

humana.pdf 

Adaptem les graelles del document a la nostra escola per tal de realitzar un control 

sistemàtic de la higiene i desinfecció dels diferents espais de convivència. Cada 

aula i espai disposarà de la graella corresponent per tal de tenir presents les 

actuacions a realitzar. 
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2.1. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN 
CENTRES EDUCACTIUS. 

 

+ = ventilació  x= neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans 
de 
cada ús 

Despré
s de 
cada 
ús 

Diari 
Hora
ri 

≥ 1 vegada al 
dia 

Setmana Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

   x   

Baranes i 
passamans
, d’escales i 
ascensors 

   x   

Taules i 
cadires 

   x   

Materials i 
jocs d’aula 

   x  Especialment 
en les zones 
que contacten 
amb les mans 

Aixetes i 
aigüeres 

   x   

Botoneres 
dels 
ascensors 

   x  Material 
electrònic: 
netejar amb un 

 
La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 

desinfectants. 
Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 

precaució indicades. 
Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions 
amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, 
etc. 

La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 
persones. 
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Ordinadors
, teclats i 
ratolins 

   x  drap humit amb 
alcohol propílic 
70º 
 

Telèfons i 
materials 
de despatx 

   x   

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   x  

Fotocopiad
ores 

   x  

Llibres i 
contes 

   x  

Joguines i 
peces de 
roba 

   x  Rentadora 60 º 

                                               AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Després de 
cada ús 

Diari 
Hora
ri 

≥ 1 
vega
da al 
dia 

Setman
a 

Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 
10 
minuts 3 
vegade
s/dia 

Superficies o punts 
de contacte 
freqüent amb 
les mans 

   x   
37 

Terra    x   

Materials de jocs  n x   També si hi ha 
un canvi 
De grup 
d’infants 

Joguines de 
plàstic 

 n x   Les joguines de 
plàstic dur 
poden rentar-
se al rentaplats 

Joguines o peces 
de roba 

  x   Rentadora 
(≥60ºC) 
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                                                  MENJADOR i LUDOTECA 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Després de 
cada ús 

Diari 
Hora
ri 

≥ 1 
vega
da al 
dia 

Setman
a 

Comentaris 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Superfíci
es on es 
prepara 
el menjar 

x x     

Plats, 
gots, 
cobert
s... 

 x    Amb aigua 
calenta: rentats 
a elevada 
temperatura 
Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució 
de 
lleixiu al 0,1 %. 

Pitets, 
tovallo
ns 

  x    

Fonts 
d’aigua 

   x   

Taules, 
safates  

x x     

Taulells  x     

Utensili
s de 
cuina 

 x     

Taules 
per a 
usos 
diversos 

x x     

Terra    x   

Aixetes i 
aigüeres 

   x   
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                            LAVABOS 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Després 
de 
cada 
ús 

Diari 
Horari 

≥ 1 
veg
ada 
al 
dia 

Setmana Comentaris 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/di
a 

Rentaman
s 

   x   
Especialment 
després de l’ús 
massiu (després del 
pati, després de 
dinar) i sempre al 
final de la jornada. 

Inodors    x  

Aixetes i 
aigüeres 

   x  

Manetes i 
poms de 
portes 

   x  

Terra i 
altres 
superfíci
es 

   x  

Cubells 
de 
brossa, 
bolquers 
o 
compres
es 

  x    

                                  ZONES DE DESCANS 

 Abans 
de 

Després 
de 

Diari 
Horari 

≥ 1 
vegada 

Setmana Comentaris 
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cada 
ús 

cada ús al dia 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Llitets   x    
 
També quan 
canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes 
de 
matalàs 
i 
de coixí 

    Rentat a 
≥60ºC 

Mantes     Rentat a 
≥60ºC 

Terra   x   També si hi ha un 
canvi de 
grup d’infants Altres 

superfíci
es 

  x   

 
 Les comprovacions d’obertura del centre per a l’inici de curs: 

 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre 
educatiu que les que presentin condicions considerades de risc o 
que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 
protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 
ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 
mesures de protecció i prevenció? 
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Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 
les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir  
l’educació a distància en cas d’un nou confinament? 

  

 
 

C= en curs F= fet 

Les graelles de control de les actuacions a realitzar per a l’obertura diària del centre 
educatiu estaran a tots els espais 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?   
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S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   
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Pel que fa a Educació Infantil, tindrem presents les següents indicacions:  

3.RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ 
INFANTIL 
 

ESPAI 

Aire lliure: el període d’acollida a P3 es farà a l’aula, donat que ho fem en 
grups partits. La resta d’alumnat d’E. Infantil estaran al pati. 

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 
minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a 
l’interior. 

Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada  
persona disposi d’un espai de 1m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores. 

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de 
neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa 
aula. 

 
 

PERSONA ACOMPANYANT 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període 
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 
presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut 
contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia 
de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la 
hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 
renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) 
així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de 
participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per 
una sola persona. Durant el període d’adaptació de P3 (1 setmana) els 
acompanya a l’aula.  

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte 
amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) 
amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants 
i persones educadores). 
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Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb 
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i 
també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la 
sortida del centre educatiu. 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb 
una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 
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4.PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT. 
 

ESCENARI TUTORIES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

P3  TEI + MIREIA       

P4 MARIAN + MIRIAM    

P5 ROSER 

4a PERSONA : Míriam 

PSICOMOTRICITAT: MIRIAM 

ANGLÈS: ROSER 

E. ESPECIAL: PILAR (coordinadora)+ Anna. 

REFORÇ Covid: Anna. 

 

● CICLE INICIAL  

1R. MONTSE 

2N MARIA   

ANGLÈS: MÒNICA (REFORÇ COVID) 

4a Persona. Cicle Inicial:  LAURA Sacristán 

MÚSICA, ED. FÍSICA, PLÀSTICA: TUTORES 

E. ESPECIAL: PILAR 

 

● CICLE MITJÀ  

3R.  OLGA  +  ELENA. 

4t A  M.JOSÉ 

4t B  JUDIT 

MÚSICA: JUDIT 

ED. FÍSICA: ELENA. 

ANGLÈS: MERXE 

PLÀSTICA: TUTORES 
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E. ESPECIAL: PILAR 

 

● CICLE SUPERIOR  

CS1: CAROL  

CS2:  ANGIE 

CS3: JOAN 

MÚSICA: ANGIE 

EDUCACIÓ FÍSICA: JOAN. 

ANGLÈS I PLÀSTICA (projecte CLIL, plàstica en anglès): LAURA SOLÉ. 

EDUCACIÓ ESPECIAL (LAURA SOLÉ). 

 

Tutories 

 

Grups Infantil: Mireia, Marian i Roser. 

Cicle Inicial: Montse, Maria. 

Cicle Mitjà: Olga , M.José i Judit.  

Cicle Superior:  Carol, Angèlica i Joan. 

Coordinacions 

Xarxes per al canvi: Laura Sacristán. 

GEP: Laura Solé. 

Riscos Laborals: Judit Prats. 

Ara escric/ILEC: Mireia, Laura, Olga.   

Coordinació Infantil: Roser Gasa. 

Coordinació Primària: Laura Solé. 

Coordinació TAC: Angie. 

Coordinació Biblioteca: Maria Molina. 

Coordinació de Riscos Laborals: Judit. 

Coordinació NESE: Pilar Escola. 

Coordinació Nouvinguts: Pilar Escola. 

Coordinació Secretaris: Pilar Escola . 
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Coordinació Caps d’Estudis: Laura Sacristán. 

Coordinació Covid: Mònica Cuéllar. 

Coordinació Direcció : Begoña Martínez. 

 

4.1. ESPAIS I HORARIS. 
 

Les indicacions que consten seguidament, s’actualitzaran sempre segons les 

instruccions del Departament i de Salut. 

Donada la situació actual prioritzem els cicles per pisos: 

E. INFANTIL: 

●    P3: 1r pis. 

●    P4: 2n pis. 

●    P5: 3r pis. 

PRIMÀRIA: 

● Cicle Inicial: 2n pis i aula buida del pis. 

● Cicle Mig: 3r pis i Biblioteca. 

● Cicle Superior: 4t pis i sala de mestres més el passadís de la planta. 

● AULA D’INFORMÀTICA I AULA DE MÚSICA: a disposició de tota la Primària, 

amb les mesures higièniques adequades. 

L’alumnat i els mestres assignats a cada cicle es mantindran a la seva aula de 

referència, amb les finestres i les portes obertes al llarg de tot el dia i les mascaretes 

posades (els adults, sempre) i els/les alumnes, segons les indicacions del semàfor 

que informa de la situació pandèmica. 

En els espais comuns, l’alumnat de Primària portarà mascareta. 

Per evitar al màxim la circulació i la coincidència dels grups, la Plàstica, la Música i 

l’Anglès es faran a l’aula de referència. L’E. Física es farà preferentment a l’exterior.  

El gimnàs s’utilitzarà en les ocasions necessàries com a alternativa. 
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4.1.1. MENJADOR. 
PROVISIONAL: (PENDENT DE REBRE LA PROPOSTA DE L‘EMPRESA DE MENJADOR). 

Els grups han de sortir sencers per evitar que hagi nens circulan lliures per l’escola. 

En acabar de dinar, es desinfectaran les mans. 

E. INFANTIL: 

Cada curs es rentarà les mans en el seu pis. 

P3. Dinarà a l’aula i faran la migdiada a la mateixa aula. 

P4. Dinarà a l’aula. 

P5. Dinarà al menjador. 

PRIMÀRIA: 

1r torn. 12:45-13:30h. 

1r i 2n: Dinen al menjador al primer torn: 12.45-13:30h. 

1r  Es renta mans a les 12:30 al lavabo del menjador. Baixarà per l’escala interior a 

les 12:40h. 

2n Es renta mans al lavabo del seu pis . Baixarà per l’escala interior a les 12:30h. 

3r Es renta les mans a les 12:30 a la classe. Baixarà per l’escala exterior a les 12:40h. 

Dinarà a la Ludoteca. 

A les 13: 20 es desinfecten mans amb gel hidroalcohòlic. Els grups a les 13:25 han 

de marxar.  

2n torn.13:30- 14:10 

4t A  A les 13:20 es rentarà les mans als lavabos del seu pis.  Baixarà per l’escala  

interior a les 13:30h al menjador 

4t  B A les 13:20 es rentarà les mans a la pica de 3r. Baixarà per l’escala exterior  a 

les 13:30h al menjador. 

A les 13:55 es desinfecten mans amb gel hidroalcohòlic. Els grups a les 13:55 han de 

marxar.  

3r torn 14:00- 14:50 
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CS1 A les 13:50 es rentarà les mans al lavabo de la ludoteca Baixa per l’escala 

exterior a les 14:00 i dina a la ludoteca . 

CS2 13:50 es rentarà les mans en els lavabos del seu pis. Baixa per l’escala interior a 

les 14:00 per dinar al menjador 

CS3 14:00 es rentarà les mans en els lavabos del menjador.Baixa per l’escala interior 

a les 13:50. I dinen al menjador. 

A les 14: 40 es desinfecten mans amb gel hidroalcohòlic. Els grups a les 13:55 han 

de marxar.  

Els docents que dinin a l’escola es distribuiran entre la Sala de Mestres i la Saleta de 

Direcció. 

 

 

EQUIPAMENT NECESSARI:  

Al menjador hi haurà gel hidroalcohòlic per tal que l’alumnat pugui desinfectar-se 

les mans en acabar de dinar. 

Es posarà una mampara gran de separació per al menjador, ja que en el darrer 

torn coincidiran tres grups (dos al menjador i un a la ludoteca). 

A E. Infantil, la psicomotricitat es farà a l’aire lliure (pista o pati d’E.I.) sempre que el 

temps ho permeti i els espais estiguin disponibles. Si no és possible, la faran a les 

aules polivalents del quart pis de l’edifici de Parvulari. 

A Primària, sempre que el temps ho permeti i els espais estiguin disponibles, es farà 

a l’aire lliure (pista, vestíbul, pati de sorra), si no és possible, es farà al gimnàs. 
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4.1.2. ENTRADES I SORTIDES. 
L’organització està a les graelles següents:  

HORARIS ENTRADES/ SORTIDES 
 

Les famílies no podran entrar ni circular per l’escola en cap cas, llevat de P3 en el 

període d’adaptació. Les famílies que hagin de venir a l’escola a fer alguna gestió 

hauran de demanar cita prèvia.  

Hi haurà una persona a cada porta d’entrada al centre que s’encarregarà de 

desinfectar a cada alumne/a. Cada tutora/or estarà  en l’espai d’entrada per 

acompanyar el seu grup a l’aula. 

 
HORARIS ENTRADES/ sortides 
 

E. I. ENTRADES   SORTIDES  

HORARI PORTA persona 
porta 

MESTRA HORAR
I 

PORTA MESTRA 

P3 9:00h   Trilla 
porta 
Parvulari i 
els recull la 
mestra.  

Núria 
(TEI) 

Mireia 16:30h Trilla 
S’esperen 
al hall de 
Trilla. 

Mireia i Núria 

P4 9:00h 
 

Badia   
porta pati 
pista i 
esperen al 
pati dels 
petits. 

Alba 
(conser
ge) 

Marian 16:30h Badia 
S’esperen 
a la pista.  

Marian/Míriam 

P5 9:10h 
 

Badia  
porta pati 
pista, 
esperen al 
pati dels 
petits. 

Alba 
(conser-
ge) 

Roser 16:40h Badia 
S’esperen 
a la pista.  

Roser 

LA CONSERGE TINDRÀ CURA DE QUE CAP GRUP NO COINCIDEIXI EN ELS ESPAIS 
LES FAMÍLIES DE P4 I P5 RESPECTARAN LES ENTRADES I LES  SORTIDES I ELS HORARIS 
LES PERSONES QUE ARRIBIN TARD S’ESPERARAN AL FINAL DEL TORN D’ENTRADA I/O SORTIDA 
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PRIMÀRIA ENTRADES   SORTIDES  

HORARI PORTA persona 
porta 

MESTRA HORAR
I 

PORTA MESTRA 

CI-1 9:10h Badia 
pugen per 
l’escala 
exterior. 

Àngels Montse 16:40h Badia 
Surten per 
l’escala 
Exterior 
Porxo. 

Montse/mestres 
del Cicle. 
 

CI-2 9:10h Trilla 
pugen per 
l’escala 
interior. 

Laura Maria 16:40h Trilla 
Surten per 
l’escala 
interior. 
Peixera. 

Maria/mestres 
del Cicle. 
 

CM-3r 8:55h. Badia 
pugen per 
l’escala 
exterior. 

Àngels Olga 16:25h Badia 
Surten per 
l’escala 
exterior. 
Pati 
tranquil.  
Fila al 
costat de 
l’arbre. 
 

Olga/mestres 
del Cicle. 

CM-4tA 9:00h. 
 

Trilla 
(porta 
Primària). 
Pugen per 
l'escala 
interior. 

Laura M. José 16:30h Trilla 
Surten per 
l’escala 
interior. 
 

M. José/mestres 
del Cicle. 
 

CM-4tB 9:00h Badia 
(porta 
Primària). 
Pugen per 
l’escala 
exterior. 

Àngels Judit 16:30h Badia 
Surten per 
l’escala 
externa. 

Judit/mestres 
del Cicle. 
 

CS-1 8:50h Badia 
(porta 
Primària). 
Pugen per 
l’escala 
Exterior.  
Sols. 
 

Àngels Carol 16:20h Badia 
Marxen 
sols 
directame
nt. 
Escala 
externa. 

Carol/mestres 
del Cicle. 
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CS-2 8:50h Trilla (porta 
Primària).  
Pugen per 
l’escala 
interior. 
Sols. 

Laura Joan 16:20h Trilla 
Marxen 
sols 
directame
nt. 
Escala 
Interior. 

Joan/mestres 
del Cicle. 
 

CS-3 8:55h Trilla (porta 
Primària) .  
Pugen per 
l’escala 
interna. 
Sols. 

Laura Angie 16:25h Trilla 
Marxen 
sols 
directame
nt. 
Escala 
interna 
 

Angie/mestres 
del Cicle. 
 

 
* Pel que fa a l’adaptació de P3  
 
 
HORARI D’ADAPTACIÓ P-3 2020-2021 
 
 

 DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

9:00-10.30 GRUP 1 GRUP 2  
TOT EL GRUP 

 
TOT EL 
GRUP 

 
TOT EL 
GRUP 

11-12-30 GRUP 2 GRUP 1 

SERVEI 
DE MIGDIA 

- - - - SI 

TARDA - - - TOT EL 
GRUP 

TOT EL GRUP 
 

 
A infantil baixem per les escales d’emergència i pugem per les interiors. 
 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

HORARIS DE PATIS  

HORARI ESPAI MASCARETA ALTRES MESURES 

P3 10:15h-11:00h pati de petits NO 
 

higièniques 

P4 11:11:45h pati de petits NO 
 

higièniques 

P5 9:45-10:15h/ 
11:45-12:00h 

pati de petits NO 
 

higièniques 
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PRIMÀRIA HORARIS  DE PATIS: ** Els espais de patis seran rotatoris per tal que tots els 

cursos puguin disposar de tots els espais.** 

HORARI ESPAI MASCARETA ALTRES MESURES 

1R 10:15h- 10:45h.  pati sorra  
 
 
SI tothom 
 

 
 
 
higièniques 
 

2N 10:15h 10:45h.  pista 

3R 10:50h- 11:20h.. pati sorra 

4TA 10:50h- 11:20h.. pista 

4TB 10:50h- 11:20h.. pati tranquil 

CS1 11:25h. - 11:55h.  pista 

CS2 11:25h. - 11:55h. pati tranquil 

CS3 11:25h. - 11:55h. pati sorra 

 
Sempre baixem al parti per l’escala exterior  i pugem per l'interior. 
 

5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR COVID19. 
 

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es troben 

en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual: saleta petita d’ex-espai 

disfresses (on hi ha la pica d’aigua) per Parvulari (al seu edifici) i l’aula que dona a 

l’escala exterior del segon pis de l’edifici de Primària, per Primària. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec): la persona que es queda al 

càrrec del nen/a serà la docent del cicle que estigui disponible en aquell moment. 

Es comunicarà a Direcció immediatament. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant: 
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La conserge ho comunica a la família per què vingui a recollir-lo/la 

immediatament. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061: la 

persona que ho farà serà la conserge. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública: aquesta comunicació la 

realitzarà la Directora. 

INFORMACIONS PER COMUNICAR A LA FAMÍLIA: LA INFORMACIÓ LA COMUNICARÀ 

La Direcció. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix 

realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran 

d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es 

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per 

part de l’autoritat sanitària. 

 

5.1. EN EL CAS QUE HI HAGI UN ALUMNE CONFIRMAT AMB COVID19. 
 

•Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable, tot el grup 

de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup:   

Aquesta decisió l’ha de prendre el Departament de Sanitat. 

PREVISIÓ D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN EL CAS DE CONFINAMENT 
INDIVIDUAL O DEL GRUP SENCER . 
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Es continuarà amb la programació i/o acompanyament emocional de manera 
virtual (Google Classroom o la plataforma que s’utilitzi), mitjançant el correu 
electrònic corporatiu @reinaviolant.cat i les trucades pertinents. 

S’està elaborant un protocol pautat per fer el seguiment virtual dels alumnes que ho 
requereixin en cas de confinament. Aquest protocol s’enviarà a les famílies. 

El seguiment l’assumirà la tutora/or i els/les mestres referents del grup.  

En el cas de l’alumnat vulnerable, les mestres de NESE  faran també 
l’acompanyament emocional i les coordinacions pertinents amb EAP, YMCAS, 
Serveis Socials, CSMIJ... 

 

5.2. EN EL CAS QUE HI HAGI MÉS D’UN ALUMNE DETECTAT AMB COVID19 
DE DIFERENT GRUP. 

 

•Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...), 

tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per 

tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar 

la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

Aquesta decisió la prendrà el Departament de Sanitat. 

PREVISIÓ D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN EL CAS DE CONFINAMENT 
DE MÉS D’UN GRUP SENCER. 
 

Es continuarà amb la programació i/o acompanyament emocional de manera 
virtual (Google Classroom o la plataforma amb la que s’estigui treballant), 
mitjançant el correu electrònic corporatiu @reinaviolant.cat i les trucades 
pertinents. 

El seguiment l’assumiran la tutora/or i els/les mestres referents del grup. 

En el cas de l’alumnat vulnerable, les mestres de NESE  faran també 
l’acompanyament emocional i les coordinacions pertinents amb EAP, YMCAS, 
Serveis Socials, CSMIJ... 

 

5.3. EN EL CAS QUE HI HAGI MÉS D’UN ALUMNE DETECTAT AMB COVID19 

DE DIFERENT GRUP I ESPAI. 
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•Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais, tot el grup de convivència estable té consideració 

de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de 

convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. 

A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 

educatiu, també durant 14 dies. Aquesta decisió la prendrà el Departament de 

Sanitat. 

 

5.4. PREVISIÓ D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN EL CAS DE 
CONFINAMENT DE MÉS D’UN GRUP SENCER DE DIFERENTS ESPAIS. 

 

Es continuarà amb la programació i/o acompanyament emocional de manera 

virtual (Google Classroom o la plataforma que s’utilitzi), mitjançant el correu 

electrònic corporatiu @reinaviolant.cat i les trucades pertinents. 

El seguiment l’assumiran la tutora/or i els/les mestres referents del grup. 

En el cas de l’alumnat vulnerable, les mestres de NESE  faran l’acompanyament 

emocional i les coordinacions pertinents amb EAP, YMCA, Serveis Socials, CDIAP, 

CSMIJ... 

Les/els mestres seguiran l’horari lectiu establert, participant i organitzant les reunions 

virtuals pròpies per a l’alumnat. També se seguirà l’horari de gestió previst sempre i 

quan es pugui comptabilitzar amb la conciliació familiar. 
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6. TRACTAMENT PSICOPEDAGÒGIC EN COMENÇAR EL CURS AL SETEMBRE 
PROPOSTA REINA VIOLANT PER ACOMPANYAR I ATENDRE 
EMOCIONALMENT A L’ALUMNAT EN LA TORNADA A L’ESCOLA 2020-21 
 

JUSTIFICACIÓ: 

Hem d’estar preparats per a l’arribada emocional dels alumnes.  

Hi hauran que vindran hiperactius i altres més passius, però entre mig i hi haurà totes 

les individualitats. Atendre per recuperar emocionalment els alumnes serà el nostre 

objectiu.  

Previ a aquest moment contemplem l’arribada del claustre i la resta de la comunitat 

educativa.  

Un autoconeixement previ de com ens trobem emocionalment tot el personal de 

l’escola. Hem de saber on ens trobem per construir. I després atendre en òptimes 

condicions a l’alumnat.  

   

ESTRUCTURA: 

Hem de treballar la tornada abans que arribin els/les nens/es. 

 

 ABANS: 

Des d’aquest temps d’incerteses i canvis, contemplem un possible retorn del 

claustre sense alumnes una setmana abans per preparar-ho tot tenint en compte 

les prescripcions sanitàries. I serà en aquest temps que ens dedicarem a curar-nos 

i  construir per tenir cura de l’alumnat. 

Seguint les instruccions que marqui el departament prepararem l’arribada. 

 

● El primer dia d’equip docent:  

● Salutacions per part de l’equip directiu i instruccions del Departament i 

sanitat. 

● Primera presa de contacte amb els companys i companyes de manera lliure.  
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● Trobada per cicles i ubicació a l’escola. 

● Esmorzar de Retrobament (dolços + brindis). 

● Benvinguda a la comunitat  docent i PAS.  

- L’Equip Directiu dóna la benvinguda a tot l’equip i explica com organitzem 

aquesta primera trobada de retrobament. 

- Què i com has viscut aquesta experiència? (situació personal i emocions). 

- Destaca un aspecte positiu i un de negatiu (de tot s’aprèn). 

- Quin punt de vista tens respecte a la situació. (valoració i opinions). 

- Identificar què necessites: escolta activa, afecte, rebre-donar, cura... 

- Pensar com donar resposta a aquestes necessitats. 

- Generació d’oportunitats de millora.  

 

● El segon  dia: 

● Ubicació als espais i recerca de materials del que es va quedar abans del 

confinament. 

● Esmorzar plegats. 

● Recuperació i endreça  per cicles de materials i espais. 

● Equip directiu+ AFA per coordinar la tornada.  

 

• El tercer dia:     Planificarem.  

- Ultimem l’endreça dels espais i materials. 

- Esmorzar plegats. 

- Claustre:  

- Benvinguda al nou curs. 

- Assignació de tutories,  especialitats i coordinacions. 

- Guió de la tornada. Alumnat i famílies.  
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● Quart dia:  

- Cadascú en el seu cicle s’organitza.  

- Esmorzar plegats 

- Etapa:  

- Organització general etapa. 

 

● Cinquè dia:  

● Planificació de la tornada segons guió de la comissió TORNADA (Equip 

Directiu+ AFA). 

● Esmorzar plegats. 

● Claustre. 

● Planificarem l’acte de benvinguda com a escola: LA TORNADA (Posada en 

comú del treball de cicles). 

● Darreres informacions del Departament ( si s’escau). 

 

Guió del Primer dia. 

En funció de les instruccions del Departament. 
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1. ARRIBADA A L’ESCOLA 

 

La tutora quan arriba l’alumnat el saluda individualment a cada nen/nena, de 

manera que se sentin acollits.  Les mestres van supervisant el moment de l’arribada. 

Quan està el grup sencer es donen instruccions generals. S’esperen a l’espai 

reservat pel seu grup fins que els cridin per pujar a la classe.  

 

2. ARRIBADA A LA CLASSE 

Quan pugen a la classe cada mestra aplicarà el protocol sanitari previst.  

En entrar la mestra torna a saludar de manera més pausada. Se’ls deixa una estona 

perquè vagin interactuant entre ells. Quan la mestra ho considera oportú forma una 

rotllana per  crear l’espai de comunicació. La mestra haurà escollit una música de 

fons que convidi a la relaxació. 

La mestra comença la reflexió en veu alta expressant: la benvinguda al grup i 

explicant la seva experiència ( introducció mesurada per donar peu a parlar però 

sense condicionar el que els alumnes vulguin comunicar). La mestra formula 

preguntes fomentant l’escolta activa: 

Abans. 

- Com t’has sentit durant aquest temps de confinament? 

- Com t’has sentit amb la teva família? 

- Has trobat a faltar als amics? 

- Digues una cosa negativa i una cosa positiva del confinament (de tot s’aprèn) 

- Què vas començar a fer els primers dies?  

- Què vas fer després? 

- Què vas aprendre de nou? 
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Ara. 

- Quin sentiment he tingut quan ens hem aixecat avui? 

- Què hem sentit en arribar a l’escola? 

- Com em sento ara que estic a la classe i amb tothom. 

            

 Després ( Expectatives). 

- Què desitjo a partir d’ara a l’escola? 

- Que desitjo a partir d’ara a casa?  

- Com crec que seré a partir d’ara? 

PATI 

ACTIVITAT  després del pati: 

FER TRES DIBUIXOS: 

1. Un dibuix de casa abans del confinament 

2. Un dibuix de la casa durant el confinament 

3. Un dibuix de la nostra casa ara.  

ACTIVITAT a la 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? 

Pautes generals per als  següents dies: 

- 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. 

EQUIP DIRECTIU 

08 DE SETEMBRE DE 2020 


