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Aquest pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 20-21 es pugui reprendre 

amb les màximes garanties, cercant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones 

que hi treballem, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una 

educació de qualitat. 

Es tindran en compte 6 eixos d’organització i actuacions. 

1. Organització pedagògica. En una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 

confinament parcial o tancament del centre. 

2. Organització de famílies, grups d’alumnes, professionals, famílies i espais. 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides, i també d’activitats en el centre.  

4. Mesures de prevenció i pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-

19. 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

6. Seguiment del pla. 

 

 

 

EIX 1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA. 

En una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del 

centre. 

1.1. Pla de treball del centre educatiu en confinament parcial i/o total. 

Valoracions del curs 19-20 (Temps de confinament) i propostes de millora pel curs 20-21 

(en situació de confinament). 

Es valora que tot i la confusió generada, al principi de la pandèmia, hi va haver una molt 

bona predisposició per part del claustre. 

Es van generar diferents canals de comunicació i per aquest fet es va valorar que caldria 

donar eines a les famílies perquè es puguin desenvolupar en el món digital, així també com 

l’actualització permanent dels correus electrònics, adreces de domicili i telèfons de contacte 

de les famílies, que s’havien realitzat molts canvis que no ens havien comunicat al centre. 

També es proposa unificar el criteri organitzatiu a nivell de centre, en relació al treball 

telemàtic.  

De manera que, tenint en compte les valoració i propostes realitzades per la comunitat 

educativa (claustre + famílies, amb les aportacions que entre tothom va anar realitzant) 

s’estableix el següent pla de treball en cas de confinament parcial o total.  

  

PLA D’ACTUACIÓ COVID-19, MALAGRIDA 

 

- Es preparen les carpetes per a cada nivell a la pàgina web del centre. 

- A cada carpeta de cicle se li adjudicarà la imatge d’un element de la faràndula del 

centre.  

 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

- P3 Fada Grida. Dins d’aquesta carpeta hi haurà unes subcarpetes de: 

- Llenguatge verbal, Ll. matemàtic, Entorn, Ll. Visual i Plàstic, Projectes, Petits 

Reptes, Psicomotricitat, Música, Activitats d’ampliació i, finalment, Famílies. 

- P4 Esquitx. Les mateixes subcarpetes de P3. 
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- P5 Cuca-Fera. Les mateixes carpetes que P3 i P4 i anglès. 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

- 1r Bruc. Dins d’aquesta carpeta hi haurà les següents subcarpetes: 

- Llengües (català, castellà i anglès), Matemàtiques, Medi natural i social, 

Anglès, Educació Física, Música, EVIP, Projectes, Activitats de Suport, Calaix 

de Sastre i, finalment, Activitats d’Ampliació.  

- 2n Brisa. Les mateixes subcarpetes que 1r. 

- 3r Flama. Les mateixes subcarpetes que en les anteriors. 

- 4t Menjaglans. Les mateixes subcarpetes que en les anteriors. 

- 5è Cabeçuts. Les mateixes subcarpetes que en les anteriors. 

- 6è Dracs. Les mateixes subcarpetes que en les anteriors. 

 

Es crearan els comptes “@malagrida.cat” per a tots els alumnes del centre, des d’educació 

infantil fins a cicle superior, ja que s’ha decidit a nivell de claustre treballar a través de 

l’entorn G-Suite: fent utilització de Google Drive i de Classroom. 

 

 

TREBALL PER ÀREES I DIMENSIONS (Infantil i Primària) 

 

EDUCACIÓ INFANTIL.  

Es realitzaran propostes atenent els diferents nivells dels alumnes, essent activitats de fàcil 

realització a les llars (materials assequibles, d’ús quotidià…). 

Moltes activitats aniran acompanyades per vídeos (tutorials, de suport, d’engrescament…) 

realitzades pels/les docents del cicle.  

Les activitats tindran un component atraient per tal de motivar i incentivar els alumnes. 

El retorn es farà a través del Google Drive i també del Classroom.  

En cap moment es considerarà obligatori i sempre es tindrà en compte la situació familiar i 

particular, així com, entorn de l’alumne/a. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: 

Llengua catalana i castellana. Enguany, des de l’equip directiu s’ha realitzat la proposta de 

tenir llicències digitals al centre de l’editorial Baula, per tal de poder tenir una estructura 

clara i seqüenciada de totes 2 àrees, ja que ens trobem en el moment que al centre 

estàvem creant tota la documentació curricular de les dues llengües.  

Llengua estrangera. S’ha acordat que els especialistes d’anglès posaran a les carpetes del 

drive, material i activitats ja estructurades i seqüenciades de manera competencial. Hi haurà 

àudios/listenings, propostes d’enregistrament per part dels mateixos alumnes… 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC: 

Matemàtiques. Continuem amb el material pedagògic i didàctic d’Entusiasmat. Es 

realitzaran les activitats de la pròpia estructura i s’emportaran a casa el llibre d’E-Mat, per tal 

de poder anar realitzant les tasques, que es vagin marcant per part del/la tutor/a.  

 

 

mailto:a@malagrida.cat
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ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI. 

Medi Natural i Social/Cultural. Aquest àmbit es durà a terme mitjançant projectes 

d’investigació i reptes. Es realitzarà de forma globalitzada, de manera que, tot i que l’àmbit 

del coneixement del medi en serà protagonista, hi haurà altres àrees que també hi 

intervindran. Es proposarà als alumnes investigar i realitzar la cerca de reptes assequibles 

als diferents contextos socials i familiars, donant pautes i criteris de seguiment.  

 

ÀMBIT ARTÍSTIC: 

Visual i Plàstic. Es treballarà de manera globalitzada amb altres àrees i també es farà 

alguna proposta que comporti l’elaboració d’algrun projecte a nivell artístic. 

Es tindrà en compte que s’hagin d’tuilitzar materials accessibles alumnes, d’ús quotidià i de 

fàcil manipulació. 

 

Música. L’especialista realitzarà diverses propostes d’activitats on la música sigui el 

principal protagonista: tallers d’instruments, descoberta de nous instruments… 

Es valorarà si es realitzen propostes d’aquest àmbit a través de xarxes socials: instagram.  

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA: 

Educació física. L’especialista realització diverses propostes d’activitats dinàmiques, 

actives i de fàcil realització, per poder-les desenvolupar a la llar. 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ I VALORS: 

Religió. La docent realitzarà propostes d’activitats en relació a la seva àrea.  

 

 

ASPECTES GENERALS. 

 

Cal dir que es realitzaran videoconferències amb cada grup/classe, per tal de fer 

explicacions dels continguts. 

El/la tutor/a que realitzi les sessions a nivell presencial, serà el mateix qui les realitzi on-line, 

sempre tenint en compte que tindran el recolzament dels docents de suport del seu cicle o si 

es considera necessari, dels docents que s’assignin per aquesta tasca. 

 

Educació Infantil - 1 videoconferència a la setmana (tutora). 

Cicle Inicial -  1 videoconferència a la setmana (tutora). 

Cicle Mitjà - 2 videoconferències a la setmana (tutors/es – especialistes). 

Cicle Superior -  2 videoconferències a la setmana (tutors/es – especialistes). 

 

 

RETORN D’ACTIVITATS. 

 

Educació Infantil i primària: El retorn es realitzarà per part dels tutors i especialista 

d’educació especial mitjançant les plataformes utilitzades per part del centre.  

Els alumnes NESE s’enduran un dossier elaborat per les especialistes MEE per tal de 

poder realitzar activitats més específiques a casa. Aquestes tasques seran supervisades per 

les mateixes especialistes i, si s’escau, pel/la tutor/a. 
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A nivell de contacte i seguiment amb la família i l’alumne/a es realitzarà el següent pla: 

- Tots els tutors/es, amb el suport dels especialistes, realitzaran el seguiment de 

l’alumnat i famílies via telèfon, videoconferència, whatsapp… Aquest seguiment es 

planificarà quinzenalment o mensualment segons s’acordi amb la voluntat de la 

família. 

- Hi haurà la possibilitat que en algun cicle, els especialistes realitzin algun tutorial per 

Instagram Live. En el cas que es realitzi es notificarà per mail, web… de la seva 

edició perquè l’alumnat i famílies n’estiguin assabentats/des.  

- Es farà ús de la xarxa social d’Instagram per publicar activitats, acompanyament de 

reptes… que es vagin realitzant al llarg del confinament, així com també jocs o 

reptes perquè hi pugui participar tot el conjunt de seguidors que hi ha a l’escola 

(alumnes, docents, famílies, personal PAS…) 

 

1.2. ACTUACIONS QUE ES REALITZARAN PER FACILITAR EL TELETREBALL I 

ORGANITZACIÓ DE CENTRE. 

- Actualitzar i unificar criteris a la pàgina web del centre. 

- Decàleg d’orientacions i recomanacions per publicar activitats, imatges… a 

instagram o d’altres xarxes socials o portals.  

- Document que recollirà les pautes de treball que haurà de seguir el professorat en 

cas de confinament. 

- Document escrit que es donarà a les reunions de famílies on hi haurà les directrius 

organitzatives pel curs 2020-21(tant presencials com de confinament). S’hi 

especifica també les hores del teletreball dels docents.  

- Escoleta per a famílies. Enguany, fruit d’un enllaç entre escola i AMIPA, es vol 

organitzar a principis de curs, una escoleta per a famílies per tal d’impartir formació 

de l’àmbit digital, concretament amb programes i plataformes que s’utilitzen a nivell 

de centre.  Es realitzarà a la mateixa escola.  

- Enllaç entre escola i altres entitats. A igual que al curs 2019-20, es continuaran 

establint els enllaços amb SS.SS, Creu-Roja, Centre Oberts, centres de titularitat 

privada, per tal de facilitar comunicacions amb les famílies, contactes, seguiments 

d’alumnes… 

 

 

A l’annex 1.1. es trobarà la taula on s’hi concretaran els aspectes més rellevants en cas de 

teletreball/confinament, amb algun grup aula o de tot el centre.  
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Annex 1.1. 

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE TREBALL MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ, PERIODICITAT I 
CONTACTE AMB 

L’ALUMNE/A 
INDIVIDUAL 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

P3 G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

1 vegada a la setmana: 
Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

P4 G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

1 vegada a la setmana: 
Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

P5 G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

1 vegada a la setmana: 
Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

1R G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

1 vegada a la setmana: 
Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

2N G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

1 vegada a la setmana: 
Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

3R G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

2-3 vegades a la 
setmana: Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

4T G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

2-3 vegades a la 
setmana: Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

5È G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

3-4 vegades a la 
setmana: Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

6È G-
Suite:Classroom/drive+ 
tutorials i 
videoconferències 

3-4 vegades a la 
setmana: Google Meet 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

Quinzenalment: 
telèfon / Google Meet / 
Whatsapp 

 

 

 

 

EIX 2. 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS, 

FAMÍLIES I ESPAIS. 
 

2.1. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES. Grups estables. 

S’han organitzat els grups d’alumnes atenent les indicacions del Departament d’Educació. 

Els criteris de configuració dels grups han estat: 

- Ràtio d’alumnes / grup aula. 

- Espais/m2 de les aules (les nostres aules tenen unes dimensions més reduïdes i per 

això tenim unes ràtios més baixes). Aquest fet ens comportarà haver de fer alguns 

grups intercicle i cursos múltiples, concretament:  

P4-5 (mixt), 5 grups; 1r (3 grups); 4t (3 grups); 5è (3 grups). 
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Ens hem atès a les indicacions del Departament d’Educació on s’especifica que la 

distància interpersonal mínima ha de ser d’1m. 

- A l’hora de fer els grups s’establirà el següent criteri: 

- Criteri d’heterogeneïtat dels grups pel que fa a sexe, nivell acadèmic, 

procedència cultural, nivell socioeconòmic/cultural… 

- Criteris d’inclusió: alumnes amb PI, adaptacions curriculars, DUA (mesures 

universals, addicionals i intensives). 

 

A l’Annex Eix 2.1. s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 20-21, o 

fins que les noves indicacions del Departament així ho requereixin.  

A l’Annex Eix 2.2. s’enumeren les activitats que comporten una barreja d’alumnes de 

diferents grups estables. En aquests casos, es mantindrà la distància de seguretat, i si no és 

possible, caldrà fer ús de la mascareta.  

 

2.1.1. JUSTIFICACIÓ DE GRUPS. S’ha intentat poder fer el seguiment del criteri de ràtio 20 

alumnes com a màxim, però no ha estat possible en tots els nivells del centre per diversos 

motius: 

 - Disponibilitat de suficient dotació de professorat per poder cobrir les situacions de 

possibles substitucions. 

 - Disponibilitat de suficients espais per poder acollir els desdoblaments de 

grups/classe, alhora que alguns grups en concret (6è de primària, són aules que disposen 

de 60 i 66 m2, respectivament) i s’han seguit les indicacions del Delegat Territorial, Sr. Martí 

Fonalleras, i de l’Inspector de zona, Sr. Joan Queldra, que contemplant les excepcionalitats, 

veien més favorable un grup que pogués tenir una ràtio més elevada, que no pas que 

trenquéssim l’estabilitat dels grups. Per altra banda, s’ha fet clara referència a què la feina 

d’elaboració del pla que es va realitzar durant el mes de juliol, era totalment correcta i vàlida, 

premisses per les quals s’ha optat per poder garantir els aspectes de plantilla i idoneïtat 

d’espais.  

 

2.2. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

NEE 

Els criteris seguits per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de 

l’alumnat seria el següent: 

  

Mesures Universals  Es realitzaran a la pròpia aula 

Mesures addicionals Es realitzaran a la pròpia aula 
 

Mesures intensives  Es realitzaran segons les mesures, ateses en uns                               
    espais o altres 

 

EAP.  Alumnes que s’estan realitzant les valoracions sol·licitades per part de 

tutories o per MEE.  

 

CREDA.  Auditiu 

 

TIS. Suport a situacions d’escolarització realitzant enllaç entre família, centre i 

serveis, en els casos de component social preocupant. 
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Fisioterapeutes. 

Al quadre annex es detallen les intervencions dels professionals, descrits anteriorment.  

 

 

2.3. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Claustres. 

Les sessions de claustre es realitzaran de manera telemàtica els dimecres a la tarda 

(mensualment) de 5:15 a 6:45 h (aproximadament), per tal de facilitar els desplaçaments 

dels docents que no siguin de la ciutat d’Olot. Si es considera oportú també es podran 

realitzar claustres extraordinaris també en modalitat virtual. 

 

Cicles. 

Es realitzaran durant els migdies al centre, en aules suficientment espaioses i ventilades, 

atenent les mesures de seguretat i higiene marcades en el mateix pla.  

 

Comissions. 

Es realitzaran als migdies al centre, en aules suficientment espaioses i ventilades, atenent 

les mesures de seguretat i higiene  marcades en el mateix pla.  

 

Reunions de nivell. 

Es realitzaran als migdies al centre, en aules suficientment espaioses i ventilades, atenent 

les mesures de seguretat i higiene  marcades en el mateix pla. Atenent a la normativa vigent 

en el moment de començar el curs, no es superaran les ràtios màximes de 10 persones a 

cada reunió i es farà l’ús de mascaretes de protecció.  

En el cas que vagin canviant les directrius, es seguiran les indicacions que marquin, 

respectivament, el Departament de Salut i d’Educació.  

 

Consell Escolar. 

Es realitzarà una sessió trimestralment, de caràcter ordinari, i si és necessari se’n 

programaran de caràcter extraordinari. La seva realització serà telemàticament. L’horari 

d’inici serà entre les 17:15 i les 17:30 h, amb una durada aproximada d’una hora i mitja. 

 

ALTRES 

Reunions de famílies de principis de curs. 

Es realitzaran al centre, sempre que es pugui, seguint les indicacions vigents del nombre 

màxim d’assistents, adaptant l’espai amb el distanciament suficient i aplicant les mesures de 

protecció individual de mascareta i gels, i si cal introduint complements telemàtics per fer 

extensiva la informació un major nombre de famílies que tinguin dificultats per assistir-hi. 

Es tindrà l’espai ventilat en tot moment. Es procurarà que es puguin realitzar totes al llarg 

del mes de setembre, i més concretament entre els dies 1 i 10 de setembre de cares a què 

totes les famílies estiguin al màxim assabentades de les mesures que s’emprendran aquest 

curs.  

Si alguna família prefereix fer-la virtualment, també es donarà aquesta opció com a 

prioritària.  
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PROCEDIMENTS DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES.  

Es realitzaran mitjançant diferents modalitats.  

- Butlletins; 

- Pàgina web; 

- Dinantia; 

- Mails; 

- Videoconferència (Meet, Whatsapp, Zoom…) 

- Presencial. 

- Xarxes socials: instagram. 

Des de les tutories es vetllarà perquè totes les famílies rebin les corresponents 

informacions.  

 

FORMACIÓ ADREÇADA A LES FAMÍLIES. 

Escoleta de famílies:  AMIPA i escola s’estan organitzant per desenvolupar una escoleta per 

famílies per donar formació en relació a competència digital i fer-los coneixedors de les 

plataformes digitals que s’utilitzen al centre i poder tenir en compte les eines que puguin 

utilitzar les famílies. 

- Persones de referència del centre que donin suport a les famílies; 

- Coordinació d’informació i membres de la comissió informàtica.  

 

REUNIONS DE SEGUIMENT DELS ALUMNES. 

El seguiment de les famílies es farà preferentment per telèfon i correu electrònic. També, si 

es considera oportú, es pot utilitzar el whatsapp. Si la trobada és presencial es farà 

mantenint les mesures de seguretat i protecció pertinents. En funció de l’evolució de la 

pandèmia, i si la família pot/vol, es realitzaran videoconferències.  

 

EIX 2. ANNEX 2.1. 

NIVELL 
EDUCATI

U 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS QUE 
INTERVENEN 

(AMB MESURES 
DE SEGURETAT) 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ 
EDUCATIVA 

(VETLLADOR/A, 
TEI…) 

PERSONAL 
D’INTERVENCIÓ 
EDUCATIVA AMB 

ACCIONS 
PUNTUALS: EAP, 

FISIOTERÀPIA, 
CREDA... 

ESPAI ESTABLE 
D’AQUEST GRUP 

P3A 19 ALBA  TEI  AULA P3A 

P3B 15 RAQUEL  TEI  AULA P3 

P4/5A 15 MARIA  MONTSE E/E   AULA P4A 

P4/5B 21 CARME MONTSE E/E   AULA P4B 

P4/5C 17 LAURA V/RUTH MONTSE E/E   AULA P5A 

P4/5D 17 LITUS MONTSE E/E   AULA P5A 

P4/5E 18 LIA MONTSE E/E   AULA EVIP 

INICIAL 
A 

15 LAURA R. MONTSE E/E   AULA 1RA 

INICIAL 
B 

15 JÚLIA MONTSE E/E   AULA 1RB 

1INICIAL 
C 

16 MERITXELL MONTSE E/E   BIBLIOTECA 

2A 22 DOLORS MONTSE E/E 
/LOURDES 

 CREDAG/LOGO
PEDA 

AULA 2NA 
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I2B 21 MERCÈ LL. MONTSE E/E 
/LOURDES 

  AULA 2NB 

3A 24 ANNA LOURDES   AULA 3RA 

3B 21 IRENE LOURDES   AULA 3RB 

4A 16 MARI LOURDES   AULA 4TA 

4B 18 PILAR LOURDES   AULA 4TB 

4C 15 MIREIA LOURDES   AULA PILOT 

5A 18 SÍLVIA LOURDES   AULA 5EA 

5B 18 NEUS LOURDES   AULA 5EB 

5C 13 M. CARME     

6A 25 RAQUEL LOURDES   AULA 6EA 

6B 25 ALFRED LOURDES   AULA 6EB 

 

 

 

EIX 2. ANNEX 2.2. 

ACTIVITAT/MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 
QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT HORARI, HORES O 
SESSIONS SETMANALS 

OBSERVACIONS 

AULA D’ACOLLIDA     

NEE     

 

Els grups i els adults/monitors encarregats, s’establiran a partir de la setmana del 14 de 

setembre una vegada s’iniciïn els serveis esmentats.  

 

 

 

EIX 3. 

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I 

SORTIDES. 

3.1. ORGANITZACIÓ D’HORARIS. 
 

Aquest apartat es complementarà durant la 1a setmana de setembre. 

 

3.2. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES. 

3.2.1. ASSIGNACIÓ GRUP-AULA. 

Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada. Els alumnes, sempre tenint en 

compte les indicacions dels Departaments de Salut i Educació, hauran de portar la 

mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. S’aplicarà la utilització de la 

mascareta en funció de la situació d’emergència que en condicioni el seu ús dins de la vida 

diària del centre. 
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Es recomana que els familiars només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que 

ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.  

Sempre que es pugui, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims 

possibles per a cadascun d’ells/es, i han de complir rigorosament les mesures de 

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva 

estada als accessos al centre educatiu.  

S’ha informat a l’Ajuntament de la ciutat sobre l’horari d’entrades i sortides per tal que la 

policia municipal, pugui planificar i organitzar les seves actuacions, al nostre centre 

educatiu. 

Els accessos que s’han contemplat per les entrades i sortides són per complir amb les 

normes de seguretat prescriptives marcades pel Departament d’Educació, en relació a les 

directrius facilitades pel Departament de Salut i el Procicat.  

 

INFANTIL, ACCESSOS. 

P3: Carrer Navarra, 8:50h entrada, 16:20h sortida. 

Grups mixtos P4-5A/B/C: Circumval·lació Corts Catalanes (Porta ala esquerra). 8:50h 

entrada, 16:20h sortida. 

Grups mixtos P4-5D/E), Circumval·lació Corts Catalanes (Porta ala dreta). 9h entrada, 

16:30h sortida. 

 

PRIMÀRIA - ACCESSOS. 

 

CICLE INICIAL. 

1R: 1A (aula del pati), 1B (aula carrer Navarra), 1C (Biblioteca). 

 

1B: Carrer Navarra, 9:00h (entrada) i 16:30h (sortida). 

1A: Carrer Extremadura (portal gran del pati), 8:50h (entrada) i 16:20h (sortida). 

1C: Carrer Extremadura (portal gran del pati), 8:50h (entrada) i 16:20h (sortida) pujada i 

baixada per les escales d’emergència del pati. 

 

2A (aula propera al pati) /2B (aula C/Navarra). Grups junts pel portal del C/Extremadura. 

Entrada 9h, sortida 14:30h, fent ús de mascareta protectora. 

 

CICLE MITJÀ. 

3A/3B Portal gran del pati (C/Extremadura). Entrada 9h, sortida 16:30h. Pujada i baixada 

per les escales d’emergència del pati.  

 

4B. C/Extremadura (portal gran del pati) i entrada per la porta del hall del pati ala dreta, 

8:50h (entrada) i 16:20h (sortida). 

4C.  C/Castella i Lleó. Porta Blanca del menjador i arribaran al pati. Escala d’emergència del 

pati, 8:50h (entrada) i 16:20h (sortida). 

4A. Aula Pilot. 8:50h (entrada) i 16:20h (sortida). Porta blanca C/Castella i Lleó, creuar pati, 

entrada hall porta dreta des del pati. 

 

 

 



              PLA D’ACTUACIÓ COVID-19                                                           CURS 20-21 

 
12 

 

CICLE SUPERIOR. 

5È. 5A/5B/5C, C/Castella i Lleó, escala d’emergència. Entrada 9:00h, sortida 16:30h. 

6È. 6A/6B, C/Castella i Lleó, escala d’emergència. Entrada 8:50h, sortida 16:20h. 

 

Les entrades al centre es faran entre les 8:50h i les 9h del matí. 

Es prega molta puntualitat en tots grups, ja que l’organització del curs 20-21 és complexe i 

es té molt en compte poder complir les mesures de prevenció. 

Tot l’alumnat i personal del centre, han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup 

estable, a banda de mantenir 1,5m de distància de seguretat. 

Hi haurà diferents entrades i sortides habilitades, i enguany les famílies no podran entrar al 

centre a recollir els infants a educació infantil. 

(S’acceptarà durant el període d’adaptació de P3, intentant que el període dins del centre 

sigui molt breu). 

Les entrades i sortides seran les mateixes que s’hagin utilitzat per cada grup a l’hora de 

realitzar les entrades. 

Cada docent assignat estarà al lloc corresponent 5 minuts abans de l’hora d’entrar per tal 

d’anar recordant a l’alumnat que vagi arribant, que han de mantenir el 1.5m de distància de 

seguretat i portar mascaretes. 

A l’hora establerta els/les docents aniran cap a l’aula predeterminada amb el seu grup 

classe. 

Es serà molt rigorós a respectar l’horari, ja que sinó s’interferirà amb els altres grups que hi 

pugui haver a continuació. 

Pels alumnes arribin amb retard, caldrà que es dirigeixin a l’Avinguda Corts Catalanes 

(entrada principal) i esperar a les 9:10h, quan el conserge o algun membre de l’equip 

directiu aniran organitzant les entrades de cada nivell, amb els alumnes corresponents que 

hagin arribat amb retard, tot mantenint la distància de seguretat.  

No s’admetran acompanyants a l’interior del centre, a excepció de casos justificats o bé amb 

convocatòries prèvies.  

El conserge també es farà càrrec d’obrir i tancar el portal del C/Extremadura. 

Les altres entrades seran els docents qui s’encarregaran d’obrir i tancar, una vegada els 

estiguin a la seva aula corresponent. (Eix 3, 3A).  

Abans d’entrar a les aules es procedirà a prendre la temperatura i a higienitzar les mans 

amb gel hidroalcohòlic. L’alumnat cal que vingui de casa amb les mans netes.  

 

*Es pot consultar la taula d’entrades i sortides a l’Annex 2. 

 

Pel que fa a les entrades de la tarda es contempla la següent organització. 

 

INFANTIL 

P3. C/Navarra a les 15:00h. 

P4/P5 (grups mixtos de P4-5 A/B). C/Circumval·lació Corts Catalanes, porta esquerra 

(15:00h) 

 

PRIMÀRIA 

1R - C/Navarra, 14:55 h. 

2N - C/Extremadura, portal gran - Font, 15:00h. 

(1B/2B, Carrer Extremadura) 
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3R - C/Extremadura, portal gran - Escales d’emergència, 15:00h. 

4T - C/Extremadura, portal gran - Portes del Hall (pati), 14:50h. 

5È - C/Castella i Lleó, escales d’emergència, 14:50h. 

6È - C/Castella i Lleó, escales d’emergència, 15:00h. 

 

A cada entrada hi haurà un, o més docents, que supervisaran l’accés, prendran la 

temperatura i higienitzaran les mans. En cas que hi hagi alumnes que arribin tard, hauran 

d’anar a la porta principal (Circumval·lació Corts Catalanes) i esperar fins les 15:10h, que 

s’obriran novament les portes  i els alumnes, de manera esglaonada, podran accedir al 

centre, atenent a les indicacions del conserge del centre, o membre de l’equip directiu, 

perquè puguin anar ordenadament cap a les seves aules.  

 

Portal gran: accés controlat pel conserge. 

Altres accessos: controlats per docents del centre. 

 

Documents de referència: veure annex 3. 

 

 

Respecte als serveis d’Acollida (matinal i de tarda) i organització de les activitats 

extraescolar, restem a l’espera de l’organització que contempli l’AMIPA, així també com dels 

espais que es puguin acabar utilitzant.  (*ANNEX 4A). 

De la mateixa manera, l’organització del menjador escolar quedarà establerta pel Pla de 

Funcionament de Menjador 2020-21, elaborat per l’empresa de menjador (SERUNION) i 

l’AMIPA del centre. (Annex 4). 

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ. 

Alumnes que fan ús del servei d’acollida entraran pel C/ Castella i Lleó i s’ubicaran al 

gimnàs, ja que és un espai suficientment ampli i disposa de magatzem per guardar-hi 

material lúdic, així com també ordinador, projector i equip de so. 

Les monitores del servei d’acollida, acompanyaran els alumnes d’educació infantil i primària 

(cicle inicial) a les seves respectives aules. Ho podran fer uns 12/13 minuts abans de les 9h. 

Els altres alumnes de 3r a 6è de primària, s’adheriran als seus grups respectius a mesura 

que els companys vagin entrant.  

 

3r. Alumnes que entren pel portal C/Extremadura. 

4t. Alumnes que entren per la porta del C/Castella i Lleó. 

5è. Aniran sols a l’aula. 

6è. Aniran sols a l’aula. 

Tot aquest alumnat farà ús de la mascareta per dirigir-se a les seves respectives aules.  

 

SERVEI D’ACOLLIDA, TARDA. 

Els/les alumnes que facin el servei d’acollida de P3, P4 i P5, 1r i 2n, seran recollits per les 

monitores d’acollida. 

Pel que fa referència a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è, aniran sols cap al gimnàs, però sempre 

guardant les distàncies de seguretat i fent ús de les mascaretes de protecció.  
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3.3. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO. 

S’organitza per tal que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. 

Si en algun moment es dona una situació que es veu convenient que s’hagin de relacionar 

amb altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta. 

S’organitzarà de la següent manera: 

 

P3. 

- Establiment de franges horàries 

P3A: de 10 a 10:30h 

P3B: de 10:30 a 11h 

 

P3A: de 11:15 a 11:45h 

P3B: de 11:45 a 12:15h 

 

- O bé, delimitant per la meitat i establint zones per a cada grup. 

(*Aquests dos criteris organitzatius s’aplicaran en funció de la conveniència que 

creguin les tutores). 

 

 

P4/P5. 2 franges horàries de sortida al pati. 

 

P4/P5A i P4/P5B, de 10:15h a 11h 

P4/P5C, P4/P5D i P4/P5E, de 11 a 11:45h. 

Sortiran al pati a les 11h, i es dirigiran al pati d’educació infantil. Es 

fraccionarà l’espai en 3 zones, però serà rotatori.  

 

(*Aquestes franges podran ser rotatòries o intercanviables, segons 

consensuïn les tutores en el cicle).  

Els grups A i B, s’esperaran al pati de primària fins que surtin els grups C/D/E. El pati 

es dividirà en 2 zones i en 3 zones respectivament, depenent dels grups que hagin 

de fer-ne ús. Cal dir que aquestes zones seran rotatòries de cares a què tots els 

alumnes en puguin fer ús. 

 

 

ESBARJO PRIMÀRIA 

1R, 2N i 3R 

Aquests alumnes disposaran de 3 zones diferenciades i ús de mascareta. 

- Pati de terra; 

- Pista grisa; 

- Pista vermella. 

Es realitzarà una rotació a través de les 3 zones. Cada dia de la setmana, ocuparan 

una zona diferenciada. 

La sortida d’esbarjo serà de les 10:30 a 11h. 

 

4T/5È/6È - 3 zones diferenciades i ús de mascareta 

 

- Pista de terra + laterals + rocòdrom; 
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- Pista grisa; 

- Pista vermella. 

 

Es realitzarà rotació de les 3 zones. 

Sortida d’esbarjo de 11h a 11:30h. 

 

S’establirà un ordre que donarà les instruccions per megafonia per tal que les sortides i 

entrades a l’esbarjo siguin esglaonades i no coincideixin varis grups als passadissos. 

 

Enguany no es realitzaran els tallers de pati que no es pot mantenir la seva organització. 

Aquest aspecte comportaria que hi haguessin diferents alumnes de diferents nivells 

barrejats. 

 

VIGILÀNCIA DE PATIS. 

S’acorda entre equip directiu i coordinadores de cicle, establir les següents zones de joc al 

pati (tenint en compte els diferents grups de convivència que hi ha a primària i a infantil. 

En cas que es generi alguna situació que manqui algun docent o que hi hagi qualsevol 

incidència en els torns de vigilància, des de l’equip directiu i en relació a les coordinadores 

de cicle, s’establiran les mesures oportunes per tal de garantir que els esbarjos quedin 

coberts amb un nombre suficient de docents per tal de desenvolupar uns torns de vigilància 

adequats, mobilitzant els efectius pertinents de docents que en aquell moment puguin cobrir 

la situació. 

Aquesta mesura s’aplicarà tant als patis d’educació infantil com als d’educació primària.  

 

 

PATIS A EDUCACIÓ INFANTIL. 

A part de les tutores a qui els correspondrà el seu torn de vigilància, hi haurà els següents 

docents assignats: 

  P4/5 (Patis separats amb rotacions) 

- Glòria Castañer: Dilluns, dimarts i dimecres. Pati Ed. Inf. 11 a 12 h. 

- Lourdes Barris: Dijous. 

- Pep Monturiol: Divendres. 

P3 (Patis separats amb rotació) 

- Montse Marcé. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres. 

- Pep Monturiol. Dijous. 

 

PATIS A PRIMÀRIA. 

S’organitzaran 7/8 espais, en relació als grups de convivència que hi ha. 

De 10:30 a 11h, sortiran al pati els alumnes dels següents grups estables: 

- 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B. (7 Grups de convivència). 

De les 11:00 a les 11:30h, sortiran al pati els següents grups: 

- 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B. (8 Grups de convivència). 

 

Les 8 zones del pati que s’han establert, són les següents: 

- ZONA 1: Pati Lledoners + Rocòdrom; 

- ZONA 2: Pista vermella; 
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- ZONA 3: Pista de Volei (del portal del menjador al portal de l’entrada del 

pati); 

- ZONA 4: Pista Grisa A (1a zona amb 2 cistelles); 

- ZONA 5: Pista Grisa B (2a zona amb 2 cistelles); 

- ZONA 6: Zona part de les escoles + Porxo Verd; 

- ZONA 7: Zona part de les escoles + Porxo Blau; 

- ZONA 8: Sorral/zona de terra. 

 

Es concreta que hi haurà 5 docents al pati a cadascuna de les franges horàries de primària.  

 

NIVELLS: 1R, 2N I 3R 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Júlia R. Júlia Meritxell Júlia R. Anna S. 

Meritxell V. Laura R. Laura R. Meritxell V. Irene D. 

Dolors M. Mercè Ll. Dolors M. Laura R. Montse M. 

Irene D. Anna S. Anna S. Mercè Ll. Dolors M. 

Lourdes B. Sandra Lourdes B. Irene D. Mercè Ll. 

 

NIVELLS: 4T, 5E I 6E 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Mireia O. Mireia O. Pilar P. Mireia O. Pilar P. 

Pilar P. Mari O. Sílvia P. Raquel B. Sílvia P. 

Sílvia P. Neus M. Alfred M. Alfred M. Mari O. 

Raquel B. Raquel B. Neus M. Pilar P. Neus M. 

Sandra Q. Alfred M. Sandra Q. Mari O. Alfred M. 

 

 

DOCUMENTS ANNEX 4. 

En els horaris es contemplarà el paper dels docents responsables a la vigilància de pati. 

 

3.4. SERVEI DE MENJADOR. 

*** Es completarà aquest punt quan disposem de la informació facilitada pel servei de 

menjador. 

 

3.5. TRANSPORT 

La ruta de transport no s’ha alterat, per tant, els alumnes que arribin al centre entraran pel 

portal del pati C/Extremadura i es dirigiran cap al gimnàs on es realitzarà el servei d’acollida. 

Caldrà que aquests alumnes portin la mascareta si no es pot respectar la distància de 1’5m. 

Les monitores del servei d’acollida acompanyaran els alumnes transportats d’educació 

infantil i cicle inicial a les seves aules, mentre que els alumnes de cicle mitjà i cicle superior, 

s’afegiran amb els seus respectius companys, a mesura que vagin entrant al recinte escolar, 

amb el seu grup classe, sempre portant mascareta.  

En data 9 de setembre, des del Consell Comarcal han facilitat una llista dels alumnes que 

faran ús del servei de transport, així com les indicacions de posicionaments en el bus durant 

tot l’any. 

Per altra banda, des del Consell Comarcal, ens han afirmat que no podrien fer un control de 

temperatura dels alumnes que feien ús d’aquest servei, per tal de no endarrerir les línies. 

Aquest aspecte comportarà que les mesures de temperatura les hagin de realitzar les 

monitores del servei d’acollilda de l’escola en el moment que aquests alumnes arribin al 



              PLA D’ACTUACIÓ COVID-19                                                           CURS 20-21 

 
17 

 

centre acompanyats/des dels/les seus/ves monitors/es. Això comportarà gestions 

addicionals per contactar amb les famílies si algun/a d’aquests/es alumnes presenta una 

temperatura superior a la que han recomanat els serveis sanitaris.  

 

3.6. EXTRAESCOLARS. 

Pel que fa a la realització d’extraescolars, el fet que suposa una barreja d’alumnes de 

diversos grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant una 

mascareta protectora. 

En el cas dels alumnes d’educació infantil i de cicle inicial, seran els monitors/es qui aniran a 

buscar els alumnes que realitzen les activitats, i a partir de cicle i cicle superior, els alumnes 

aniran a l’espai destinat per realitzar-les, sols i amb mascareta.  

 

A l’Annex 5 hi ha la taula que especifica les activitats extraescolars amb les dades 

necessàries. (*Aquesta informació també s’introduirà a partir del moment que es conegui 

l’oferta d’activitats extraescolars). 

El mateix dia 9 de setembre, el Departament d’Educació ha enviat noves directrius referides 

a la realització d’activitats extraescolars, en les noves mesures per a incorporar en el pla 

d’obertura de centre. Els alumnes, s’ha de procurar que formin un nou grup estable de 2n 

enllaç, fora dels seus grups estables. Hauran de fer ús de mascaretes.  

 

3.7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 

Cada cicle organitzarà i estructurarà les sortides dels seus nivells, tenint en compte la 

situació del moment (Covid-19) i la programació curricular del curs. 

Enguany no es programaran colònies, però sí sortides de mig dia o de dia sencer. 

Cada cicle programarà en l’apartat de sortides del Pla anual, la relació d’aquestes amb els 

seus objectius, responsables, valoracions… Es recomana que durant els trimestres es facin 

sortides més encarades a l’entorn.  

Si es fa ús d’autocar, els alumnes hauran de portar mascareta, així com també quan es visiti 

l’interior d’edificis, per tal de respectar les mesures de seguretat. 

 

3.8. ALTRES ESPAIS. 

Al centre disposem d’altres espais dels que caldrà fer-ne un ús diferent del que era habitual.  

Gimnàs, aula de música, Aula Flash, , aula d’informàtica, Spa… on els alumnes hi podran 

assistir de manera rotatòria per fer diferents activitats, tenint en compte que cada vegada 

que hi hagi un canvi, es realitzarà el procediment de neteja/desinfecció, tant de l’espai com 

del material d’ús comú. 

La zona intermitja entre C. I. i E.I. serà l’espai que s’utilitzarà per aïllar alumnes/docents 

amb possibles símptomes de COVID 19. 

 

Biblioteca. S’utilitzarà com a espai de grup estable (1rC) i es limitarà el seu espai, essent la 

resta de la sala, per fer-ne un ús que pugui acollir diferents funcions: com a biblioteca (de 

dilluns a dijous) i com a espai d’utilització per activitats de l’EMMO els divendres. 

Gimnàs. Espai on es realitzarà la psicomotricitat i l’educació física (en horari lectiu). En 

horari no lectiu s’utilitzarà per les acollides matinals, de tarda, per espai dormitori pels 

alumnes de P3 a l’hora de menjador (situació que coordinarà i supervisarà l’empresa 

Serunion), pels assajos de la Coral Gaia els dimarts tarda-vespre de 19:00 a 20:30h. 



              PLA D’ACTUACIÓ COVID-19                                                           CURS 20-21 

 
18 

 

Aula de música. Espai on es realitzaran les sessions de música (en horari lectiu) i fora 

horari lectiu, s’hi realitzaran activitats de l’EMMO: dilluns i dijous de les 17:15h fins les 

18:30h. 

Aula Flash. Espai d’ambient de llum on els alumnes hi podran assistir tenint en compte les 

mesures d’higiene, desinfecció i seguretat.  

Aula d’informàtica. Espai que podrà ser utilitzat pels alumnes que ho requereixin, tot tenint 

cura de les mesures d’higiene. 

Zona intermitja EI/CI. És l’espai que s’utilitzarà per aïllar un alumne/docent amb possibles 

símptomes de COVID-19. 

Aula EVIP. Aula que es convertirà en l’aula dels alumnes dels grups de P4/5E. 

Aula Pilot. Es convertirà en l’aula de 4C. 

Aula d’anglès. Serà l’aula de 5C. 

Biblioteca. Espai que es convertirà en l’aula de 1C. 

3.8.1. ESPAIS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.  

Els espais que s’utilitzaran per realitzar les activitats extraescolars estan subjectes a la 

decisió de l’AMIPA (un cop tanquin l’oferta d’activitats entre setembre/octubre). Es tindran 

en compte la ventilació i les mesures d’higiene- Annex 3.11. 

 

 

3.8.2. ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL.  

Els espais de reunió i treball per al personal  docent seran les pròpies aules i la sala de 

mestres, tenint en compte no superar el màxim de 10 persones.  

També, si no estan ocupats, es podrà utilitzar l’espai de l’Spa i el Box. 

En totes aquestes aules/espais, s’establiran les mesures necessàries per establir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5m, i és obligatori l’ús de mascareta. 

A la sala de mestres es tindrà en compte de desinfectar la màquina de cafè, de begudes, 

d’aigua, fotocopiadores, ordinadors, estris o altres instruments de treball… es realitzarà la 

desinfecció oportuna després de la seva utilització. Cal que tots els espais estiguin sempre 

ventilats i que com a mínim es realitzi la neteja una vegada al dia.  

 

ALTRES ESPAIS. 

Pati. Porxos Zona Blava, Porxos Zona Verda.  

2 espais exteriors de nova construcció, els quals disposaran de taules de pícnic per tal de 

poder realitzar activitats a l’exterior. També disposen d’uns panells de pissarra de gran 

format per poder-hi pintar, escriure… 

Aquest espai estarà obert a les diferents necessitats dels diferents nivells. A principi de curs 

s’establirà un calendari trimestral per poder-s’hi apuntar. Es recomana poder dur a terme 

sessions d’aula en aquests espais, ja que estan a l’exterior.  

 

AULA PILOT. 

Destinada al grup de 4C. 

 

AULA D’ANGLÈS. 

S’hi podran realitzar alguns desdoblaments d’anglès de CM i de CS. 

 

PASSADISSOS. 

PLANTA BAIXA. En els passadissos s’ubicaran els ambients de joc simbòlic i de lectura. 
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PLANTA PIS. Hi tenim el racó de lectura i racons d’expressió de CM, CS i EI. 

 

3.8.3. FLUXOS DE CIRCULACIÓ. 

S’evitaran les aglomeracions en els desplaçaments entre passadissos, escales, hall… 

Per sorti al pati, hi haurà una ordre seqüenciada de cursos, i sempre que per part del docent 

s’observi que hi ha desplaçaments d’altres grups, s’esperarà a l’aula per tal de fer el trasllat 

corresponent.  

En relació a l’adaptació de les famílies de P3, les famílies entraran i sortiran pel C/Navarra.  

En el cas que alguna família hagi d’entrar al centre, seguirà les instruccions del conserge i 

portaran sempre la mascareta posada.  

La sortida al pati es farà de manera esglaonada, en diferents moments. Hi haurà 2 franges 

de pati: de 10:30 a 11:00 h, per grups de P4 i P5 que s’estipularan i també pels grups de 1r, 

2n i 3r. Una segona franja serà de 11:00 h a 11:30 h, per 4t, 5è i 6è, i per la resta de grups 

mixtos de P4 i P5. També cal dir que quinzenalment els grups d’infantil P4 i P5, 

intercanviaran les franges horàries. Pels grups de primària, s’especificarà una música 

associada que pugui ajudar-los a identificar el moment d’efectuar l’entrada i/o la sortirda.  

 

 

ANNEXOS. 3.1. 

 

ENTRADES I SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL, MATÍ/TARDA. 

 

NIVELLS TIPUS D’ACCÉS HORA ENTRADA 
HORA SORTIDA 

P3 A/B C/Navarra Entrada: 8:50h 
Sortida: 16:20h 

P4/5A 
P4/5B 

C/Circumval·lació de les 
Corts Catalanes  
(Porta esquerra) 

Entrada: 8:50h 
Sortida: 16:20h 

P4/5C 
P4/5D 
P4/5E 

C/Circumval·lació de les 
Corts Catalanes  
P4/5C-E. Ala esquerra. 
P4/5D. Ala dreta. 

Entrada: 9h 
Sortida: 16:30h 

 

 

ENTRADES I SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL, MIGDIA 

 

NIVELLS TIPUS D’ACCÉS HORA ENTRADA 
HORA SORTIDA 

P3 A/B C/Navarra Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 
 

P4/5A 
P4/5B 

C/Circumval·lació de les 
Corts Catalanes  

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 
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(Porta esquerra)  

P4/5C 
P4/5D 
P4/5E 

C/Circumval·lació de les 
Corts Catalanes  
P4/5C-E. Ala esquerra. 
P4/5D. Ala dreta. 

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 
 

 

 

ENTRADES I SORTIDES PRIMÀRIA, MATÍ/TARDA. 

 NIVELLS TIPUS D’ACCÉS HORA ENTRADA 
HORA SORTIDA 

 
 
 
 
1r 

1A C/Extremadura (Portal gran) Entrada: 8:50h 
Sortida: 16:20h 

1B  C/Navarra Entrada: 9:00h 
Sortida: 16:30h 

1C C/Extremadura (Portal gran - Escales 
d’emergència Biblioteca) 

Entrada: 8:50h 
Sortida: 16:20h 

 
2n 

2A C/Extremadura (Portal gran - Porta font 
cicle inicial) 

Entrada: 9h 
Sortida: 16:30h 

2B 

 
3r 

3A C/Extremadura (Portal gran - Escales 
d’emergència Biblioteca) 

Entrada: 9h 
Sortida: 16:30h 

3B 

 
 
4t 

4A C/Castella i Lleó, porta blanca cuina - porta 
pati escales 

 
Entrada: 8:50h 
Sortida: 16:20h 
 4B C/Extremadura (Portal gran - Escales 

d’emergència Biblioteca) 

4C C/Extremadura (Porta pati - ala dreta) 

 
5è 

5A  
 
 
C/ Castella i Lleó, escales d’emergència 

 
 
 
Entrada: 9h 
Sortida: 16:30h 

5B 

5C 

 
6è 

6A  
C/ Castella i Lleó, escales d’emergència 

Entrada: 8:50h 
Sortida: 16:20h 

6B 
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ENTRADES I SORTIDES PRIMÀRIA, MIGDIA. 

 

 

 NIVELLS TIPUS D’ACCÉS HORA ENTRADA 
HORA SORTIDA 

 
 
 
 
1r 

1A C/Extremadura (Portal gran) Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

1B  C/Navarra Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

1C C/Extremadura (Portal gran - Escales 
d’emergència Biblioteca) 

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

 
2n 

2A C/Extremadura (Portal gran - Porta font 
cicle inicial) 

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

2B 

 
3r 

3A C/Extremadura (Portal gran - Escales 
d’emergència Biblioteca) 

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

3B 

 
 
4t 

4A C/Castella i Lleó, porta blanca cuina - porta 
pati escales 

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

4B C/Extremadura (Portal gran - Escales 
d’emergència Biblioteca) 

4C C/Extremadura (Porta pati - ala dreta) 

 
5è 

5A  
 
 
C/ Castella i Lleó, escales d’emergència 

 
 
 
Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

5B 

5C 

 
6è 

6A  
C/ Castella i Lleó, escales d’emergència 

Sortida: 12:30h 
Entrada: 15h 

6B 
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VIGILÀNCES D’ENTRADES: MATÍ I MIGDIA 

 

5è i 6è: Escales d’emergència. Lourdes Barris. 

4t. Porta blanca cuina. Pep Monturiol. 

Portal gran: Carles Carreras + Glòria Castañer + Sandra Quiles. 

Escales entrada principal: Montse Marcé (dies que sigui al centre) + Sílvia Sala + Mercè 

Compta (administrativa) 

Portes Hall (accedint des del pati). Mercè Soler de Morell.  

Es demanarà a tots els docents que iniciïn jornada a les 8:50h, que a les *8:45 h siguin al 

centre, per tal que tothom estigui a punt al seu lloc. La resta de docents que comencin les 

seves sessions a les 9:00h, també se’ls demana que hi siguin amb l’antelació suficient per 

tal de garantir un bon procés d’acollida a les aules.  

(*Una part d’aquestes franges computaran com a compensació horària de les franges de 

jornada intensiva del mes de juny, 2021. Per l’altra banda, cal dir que els docents que 

comencin les seves sessions a les 8:50h, també finalitzaran la seva jornada a les 16:20 h) 

 

ANNEX 3.5. 

 

SERVEIS D’ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 

 

SERVEI D’ACOLLIDA. 

 

 

FRANJA HORÀRIA NOMBRE D’ALUMNES GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN 

PROFESSIONALS 
RESPONSABLES 

ESPAI ON ES REALITZA 
L’ACTIVITAT 

MATÍ   Aurora/Empar Gimnàs 

TARDA    Gimnàs 

 

 

ANNEX 3.6. 

 

SERVEIS D’ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 

 

SERVEI D’ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS. 

Aquest llistat quedarà confeccionat a partir dels primers dies de setembre a partir del 

moment que els/les alumnes usuaris/es en comencin a fer ús, ja que en les comunicacions 

prèvies amb les famílies, encara hi ha incertesa de qui farà ús de cadascun dels diferents 

serveis. S’ompliran en el moment de tenir les dades actualitzades facilitades per l’amipa o 

per els/les monitors/es del’activitat. 

 

ACTIVITAT NOMBRE D’ALUMNES GRUPS DELS QUALS 
PROVENEN 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES REALITZA 
L’ACTIVITAT 
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SORTIDES I ENTRADES DE LES AULES PER ANAR AL PATI. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Els alumnes d’educació infantil sortiran al matí, 45’ cada grup. 

A la primera franja sortiran P4/5A, P4/5B i P4/5C de 10:15 a 11:00 h. Al no coincidir amb 

cap grup de primària, no sonarà cap música. Els desplaçaments es realitzaran mantenint la 

distància de seguretat i portant mascareta. 

Al pati, cada grup es mantindrà a la seva franja de joc que li correspongui. 

Les franges de joc es repartiran de manera cíclica. 

El cicle d’educació infantil realitzarà la distribució de dies i hores de cada grup. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Els alumnes de primària, per tal de no coincidir en les sortides de l’aula per anar al pati i a 

les entrades per dirigir-se a les aules, s’organitzarà de la següent manera.  

Sonarà una música instrumental d’1 minut de durada (aproximadament). En aquest 

transcurs de temps els alumnes hauran de desplegar-se pels passadissos per dirigir-se cap 

al pati. Si un grup-classe no surt en el moment que li pertoca, haurà d’esperar al final de 

totes les músiques per tal de poder sortir. 

- 1B, 1C, 2A. Piano; 

- 1A, 2B, 3A. Guitarra; 

- 3B. Violí; 

- 4A, 5B. Timbal; 

- 4B, 5C. Trompeta; 

- 4C, 5A. Harmònica; 

- 6A. Acordió; 

- 6B. Maraques.  

A l’hora d’entrar, sonarà la mateixa música. D’aquesta manera es realitzaran unes entrades 

i sortides esglaonades des de i cap a les aules. 
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ANNEX 3.7. 

HORARI PATI / ESBARJO 

 

EDUCACIÓ INFANTIL P3 

NIVELL HORARI ZONA PATI 

P3A de 10 a 10:30 h 
de 11:15 a 11:45 h 

Pati P3 

P3B de 10:30 a 11 h 
de 11:45 a 12:15 h 

Pati P3 

EDUCACIÓ INFANTIL P4/5 

P4/5A de 10:15 a 11:00 h Zona A 

P4/5B de 10:15 a 11:00 h Zona B 

P4/5C de 11:00 a 11:45 h Zona A 

P4/5D de 11:00 a 11:45 h Zona B 

P4/5E de 11:00 a 11:45 h Zona C 

 

 

ANNEX 3.8. 

PATI PRIMÀRIA 

 

NIVELL HORARI RESPONSABLES ZONA PATI 

1r A/B/C de 10:30 a 11:00 h  Zona A/B/C 

2n A/B de 10:30 a 11:00 h 2A Pista grisa 

3r A/B de 10:30 a 11:00 h  Pista vermella 

*Cada dia es realitzarà una rotació dels espais. Els docents del cicle inicial i del 3r curs de cicle mitjà, seran els 
encarregats d’elaborar aquest document.  

 

NIVELL HORARI RESPONSABLES ZONA PATI 

4t A/B/C de 11:00 a 11:30 h  Primària 

5è A/B de 11:00 a 11:30 h  Primària 

6è A/B de 11:00 a 11:30 h  Primària 

En cas que dins les zones de joc no es respectés la distància de seguretat establerta (1,5 m), caldrà que els alumnes facin 
ús de la mascareta. 

 

Es demana molta puntualitat tant en les entrades com en les sortides del pati ja que 

comporta una consecució d’activitats que el retard d’un grup pot interferir sobre els altres 

grups, o bé, pot ocasionar que coincideixin més d’un grup simultàniament.  
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En el cas que un/a alumne/a no surti o entri en el moment que soni la seva música, caldrà 

esperar al final per poder-se dirigir al pati, aula o espai que li pertoqui. 

 

 

ANNEX 3.9. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Aquest apartat s’incorporarà quan es realitzi el Pla Anual de sortides i activitats de cada 

cicle. 

 

 

ANNEX 3.10. 

ALTRES ESPAIS 

 

ESPAIS ALUMNES QUE HI ASSISTIRAN HORARI 

GIMNÀS Psicomotricitat educació infantil Hores establertes en l’horari d’aquest 
espai 

GIMNÀS Primària Hores establertes en l’horari d’aquest 
espai 

GIMNÀS Servei d’acollida matinal/tarda 
(diversos alumnes) 

De 7:30 a 8:50 h (9h). 

GIMNÀS Descans P3, menjador 13:15h – 14:30 h 

MÚSICA  Hores establertes en l’horari d’aquest 
espai 

EVIP (AULA ARTÍSTICA) P4/5 - Aula de convivència 25 H lectives, supeditades a l’activitat 
d’aquest grup. 

AULA FLASH  Hores establertes en l’horari d’aquest 
espai 

BIBLIOTECA Aula convivència 1C (espai delimitat) 25 H lectives, supeditades a l’activitat 
d’aquest grup. 

BIBLIOTECA EMMO  (Divendres tarda), A partir 17:00 h 

BIBLIOTECA Servei Biblioteca (Dill-Dij) 16:45 a 18:00 h 

INFORMÀTICA  25 H lectives, supeditades a l’activitat 
d’aquest grup. 

SPA  Dimarts matí de 8-14:45 EAP/SS. 
Resta dies de la setmana, en funció de 

la petició/necessitats que sorgeixin. 

BOX Aula d’aïllament (o zona mixta entre 
infantil i cicle inicial). 

*En funció de la petició/necessitats que 
sorgeixin. 

PORXOS 1 (Consergeria)  Hores establertes en l’horari d’aquest 
espai 

PORXOS 2 (Despatxos)  Hores establertes en l’horari d’aquest 
espai 

Aula Pilot Aula convivència 4C 25 H lectives, supeditades a l’activitat 
d’aquest grup. 
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Aula Anglès CM / CS 
(* a concretar amb els horaris de 

setembre) 

25 H lectives, supeditades a l’activitat 
d’aquest grup. 

   

   

 

 

EIX 4 
 

MESURES DE PREVENCIÓ 

 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19. 

 

4.1. Mesures de prevenció. 

Segons la resolució S LT/1429/2020 de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques 

de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS_COV_2, la distància física interpersonal de seguretat tant ens espais 

tancats com a l’aire lliure, s’estableixen en 1,5 m2 en general, excepte dels casos de grups 

de convivència. 

 

4.1.1. HIGIENE DE MANS.  

Es requerirà el rentat de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al W.C. 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida del pati). 

- És recomanable que es rentin mans unes 5 vegades al dia.  

 

Quant al personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

- A l’arribada al centre, abans de tenir contacte amb els infants i/o joves. 

- Abans i després d’acompanyar un infant al W.C. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats, dels infants i dels 

propis.  

- Abans i després d’anar al W.C. 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

- Com a mínim una vegada cada 2 h. 

 

Cada W.C. contindrà dosificadors de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús. A diferents punts 

del centre hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per ús de tota la comunitat 

educativa.  

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat dels infants mitjançant cançons, vídeos, activitats 

variades… per promoure el rentat de mans, efectuat de manera correcta. 

 

Dins del centre es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un 

correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 
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4.1.2. ÚS DE LA MASCARETA. 

Tots els docents i alumnes han de portar mascareta a les entrades i sortides del centre, i 

també els més grans de 6 anys. Han de ser mascaretes higièniques i amb compliment de la 

norma U.E.  

 

 

A continuació s’especifica com caldrà que s’actuï. 

- P3 a P5 (infantil). No obligatòria, però en relació a les activitats que es realitzin o 

circumstàncies especials que es detectin, es podrà demanar la seva utilització. 

- 1r a 6è (primària). Obligatòria seguint les indicacions del Departament de Salut i 

d’Educació.. Serà indicada dins i fora del grup seguint les directrius vigents de cada 

moment i quan no es pugui mantenir la distància d’1,5m, o bé es coincideixi amb 

alumnes i docents d’altres grups de convivència.  

- Respecte al personal docent i no docent, serà obligatòria quan el personal imparteixi 

classes a diferents grups, quan no formi part dels grups de convivència estable i no 

es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5m. 

- En els passadissos i lavabos hauran de portar mascareta, si es coincideix amb 

alumnes d’altres grups estables.  

- Caldrà estar atent a les noves normes que vagin marcant des de Salut. 

 

 

4.3. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS.  

 

En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica complexa que pugui augmentar el risc 

de gravetat, en cas de contraure la infecció de SARS_COV2, es valorarà entre família, 

tutoria i equip mèdic de referència, la viabilitat d’assistir o no al centre.  

 

 

4.3.1. CONTROL DE SÍMPTOMES. 

 

Les famílies són les responsables directes de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 

del curs, signaran una declaració responsable on hi constaran els apartats que es presenten 

a l’Annex correponent. 

- Que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment.  

- Es comprometen a no portar l’infant o jove al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible a la Covid19, o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i 

comunicar-ho immediatament als responsables de l’escola per tal de poder prendre 

les mesures oportunes. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure Annexos). 

La família o alumne/a han de comunicar al centre si han presentat febre o algun altre 

símptoma. 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís, es podria considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. (A partir de 

1 de setembre s’acorda que es prengui la temperatura a tots els alumnes al matí). Cada 
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cicle decidirà el moment del matí en què es realitzarà (preferiblement en el moment 

d’entrada a l’aula). 

 

 

4.4. GESTIÓ DE RESIDUS.  

 

Mocadors, mascaretes, guants… es llençaran en contenidors exclusius (amb tapa i pedal) 

per aquest ús. Posteriorment s’abocaran al contenidor de rebuig (conegut pel contenidor 

gris) a càrrec de l’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament, per tal de realitzar el 

servei de neteja i desinfecció del centre, en relació al pla de mesures previst. 

 

Si una persona del centre presenta símptomes mentre estigui al centre, caldrà tancar en 

una bossa tot el material d’ús individual on s’ha aïllat la persona i s’introduirà aquesta bossa 

tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb tota la resta de residus.  

 

4.5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE COVID-19. 

 

El responsable de la coordinació i gestió de la Covid-19 al centre és el director. 

 

CRITERIS DE GESTIÓ. 

- No ha d’assistir al centre l’alumnat, les persones, docents i personal PAS, i altres 

professionals, que tinguin símptomes compatibles amb la 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. 

 

Al nostre centre complirem amb les mesures per mantenir l’entorn educatiu el màxim segur i 

possible i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  

 

Per tant, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la Covid-19 al centre educatiu: 

- S’assignarà a la persona que se’n farà càrrec (a ser possible, tutoria). 

- Es portarà a la persona a l’aula “Box”. 

- Es posarà una mascareta quirúrgica. 

*Si es tracta d’un infant o jove, serà el/la tutor/a. Si és un adult i no cal assistència, no 

s’assignarà ningú.  

 

En cas que l’adult necessiti d’assistència, serà algun membre de l’E. D. qui se’n farà càrrec. 

 

- Des d’administració o secretaria es telefonarà la família perquè vinguin a buscar 

l’infant o jove.  

- En cas de presentar símptomes de gravetat, es trucarà al 061. 

- Es contactarà amb els Serveis Territorials d’Educació (Girona) per informar de la 

situació i a través d’ells, amb el servei de salut pública. 

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

per valorar la situació i prendre les actuacions necessàries. 
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- Si es decideix fer una PCR per SARS_COV_2, l’infant o jove haurà d’estar en 

aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat. Quant a la família serà Sanitat qui 

donarà les orientacions pertinents en relació a les línies a seguir. 

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

També els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública seran els responsables la 

vigilància epidemiològica de control, de brots que podria incloure, el tancament total 

o parcial del centre educatiu. 

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 

tant de l’autoritat sanitària. 

- Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 

Territorials.  

Els elements de decisió per establir quarantenes per tancament parcial o total del 

centre, serien els següents: 

- 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’haurà de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, sempre atenent l’aparició de 

nous casos, per tant, es donaria interrupció de l’activitat lectiva presencial per 

aquest grup. 

- Cas positiu de dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

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

Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, 

per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es pot 

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, i per tant interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai/grup afectat, durant 14 dies.  

- Cas positiu en dos membres o més, no convivents, que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais.  

Tot el grup de convivència estable te consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena del grup de convivència afectat, durant 14 

dies, amb vigilància d’aparició de nous casos.  

També es plantejaria la interrupció de l’activitat presencial del centre 

educatiu, també durant 14 dies.  

- ANNEXOS. En els annexos 4.1 s’estableixen el s procediments de protocols 

d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

En aquestes taules es descriuen els protocols d’actuació per si es detecta 

alguna sospita de Covid-19. 
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ANNEX 4.1.  

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

COVID-19 

 

 

CASOS POTENCIALS ESPAI HABILITAT PER 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE 
PER CUSTODIAR 
L’ALUMNE/A FINS QUE EL 
VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA RESPONSABLE 
DE TRUCAR LA FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE 
QE HO COMUNICARÀ ALS 
SS.TT. 

     

QUALSEVOL ALUMNE/A 
D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

AULA BOX TUTOR/A ADMINISTRATIVA O 
SECRETÀRIA 

DIRECTOR O CAP 
D’ESTUDIS 

ADULT (DOCENT, 
PERSONAL PAS…) 

AULA BOX MEMBRE E.D. ADMINISTRATIVA O 
SECRETÀRIA 

DIRECTOR O CAP 
D’ESTUDIS 

 

 

ANNEX 4.2. 

SEGUIMENT DE CASOS: ALUMNES O PERSONAL A QUI S’HA DETECTAT POSSIBLE 

COVID-19 

 

 

ALUMNE/A DIA I HORA DETECCIÓ EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(NOM DE LA PERSONA 
QUE HA FET LES 
OBSERVACIONS I DEL 
FAMILIAR QUE L’HA 
VINGUT A BUSCAR) 

PERSONA DE SALUT AMB 
QUI ES MANTÉ EL 
CONTACTE I CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

PERSONA REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES AMB SALUT 
(ES MANTINDRÀ EL 
CONTACTE AMB SALUT I 
ES FARÀ SEGUIMENT DEL 
CAS). 

     

     

 

S’utilitzarà el registre i l’aplicatiu “Traçacovid” del que el Departament d’Educació en 

facilitarà la utilització a partir del moment que s’hagi finalitzat la formació prevista pels 

equips directius, a partir del dia 14 de setembre. 

 

 

 

 

EIX 5.  

 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

En aquest punt s’especifiquen les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan 

siguin utilitzats per diversos grups estables. Es contempla també la neteja de l’espai del 

menjador que es realitzaran varis torns, i la neteja dels lavabos.  

 

AULES DELS GRUPS DE CONVIVÈNCIA. 

El tutor, conjuntament amb els alumnes, realitzarà les tasques de neteja i desinfecció que 

tindran a les pròpies aules. Sempre que es pugui, es mantindran les aules ventilades.  
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Es recomanarà que cada alumne/a disposi del seu propi material individual, però en el cas 

que s’hagi de compartir, es realitzarà la desinfecció pertinent. 

En finalitzar la jornada escolar els serveis de neteja de l’Ajuntament, realitzaran els serveis 

de neteja i desinfecció corresponents.  

 

AULES/ESPAIS QUE NO SÓN DE GRUP DE CONVIVÈNCIA. 

 

- Aula de música   - Gimnàs 

- Porxos Blau i Verd   - Passadissos 

- Aula Flash    - Aula d’informàtica 

- Spa     - Box   

 

Aquests espais seran netejats i desinfectar per l’últim grup i docent que hagi utilitzat l’aula. 

Els alumnes hi podran col·laborar. 

Cada aula disposarà dels productes i materials necessaris per netejar. 

Sempre que es pugui, es mantindran les aules ventilades i com a mínim uns 10 minuts 

abans i després de cada classe. 

 

5.1. ASPECTES GLOBALS. 

 

- Es demanarà que cada alumne/a porti, per dia, una ampolleta d’aigua. 

- Sabates. Els alumnes d’educació infantil portaran, el primer dia de classe, uns 

esclops tipus “crocs” en una bosseta. 

Cada dia, tant al matí com al migdia, els alumnes es trauran les sabates de carrer i 

es posaran “crocs”. 

A cada cicle es valorarà la possibilitat d’un canvi de sabates a l’hora del pati.  

Aquesta mesura s’ha adoptat a nivell de centre perquè els alumnes d’EI i de CI 

sabem que una part del joc i del treball es realitza al terra de les aules. Per tant, 

creiem que adoptant aquesta mesura, fem prevenció de la COVID-19. 

- Papereres. A cada aula hi hauran unes papereres destinades a material de rebuig: 

mascaretes, mocadors de paper, guants de làtex o vinil... 

La brossa sempre es mantindrà tapada i el personal de neteja el recollirà per llençar-

lo al contenidor adequat. 

 

 

 

 

5.2. VENTILACIÓ. 

 

Sempre que es pugui es mantindran les aules des espais ventilades. En el cas de mal 

temps o inclemències meteorològiques, com a mínim es ventilarà 10 minuts abans i 10 

minuts després de cada classe. 

Les aules i espais seran els tutors o docents responsables de l’activitat qui realitzaran 

aquesta tasca. 

Passadissos i espais comuns, serà el conserge qui anirà vetllant per ventilar aquests espais.  
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A l’annex 5.1. es detalla a través d’una taula, la planificació de la ventilació, neteja i 

desinfecció de l’escola.  

 

ANNEX 5.1. 

(S’utilitzarà la taula que van facilitar les representants de la Garrotxa de la Junta Territorial). 

 

 

 

EIX 6 

 

SEGUIMENT DEL PLA. 

 

Es realitzarà un seguiment del Pla d’Obertura del Centre (de principi de curs 20-21) de caire 

trimestral. 

 

 

 

TRIMESTRE “X”, CURS 20-21 

Responsables: 

Indicadors/evidències: 

Propostes de millora trimestral. 

 

Es realitzarà un seguiment del Pla d’Obertura de Centre, de caire trimestral. 

 

 

 

 


