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1. LÍNIES FONAMENTALS PER LA PLANIFICACIÓ
● Enviarem a totes les famílies del centre un vídeo explicatiu amb les
entrades i sortides perquè tinguin molt clar el més important dels
protocols.
● Hem sol.licitat tallar el trànsit del carrer Balaguer en les hores
d’entrades

i

sortides

per

evitar

aglomeracions

i

facilitar

el

manteniment de les distàncies de seguretat. L’Ajuntament ja ens ho
ha concedit.
● Tenim una escola amb molts espais que ens permeten una
organització en la que és possible complir sobradament els protocols
de seguretat aïllant, el màxim possible, els diferents grups tant a les
aules com a les entrades i sortides i al pati.
 El màxim de grups possibles (la gran majoria) estaran a
una

planta

diferent

per

evitar

interferències

de

traçabilitat. Els grups no es barrejaran entre ells i cada un
tindrà un lavabo per ell sol sempre que sigui possible. A
Infantil cada grup estarà a un edifici diferent. P3 entra
per la porta de P3.
 Els patis es faran a la mateixa hora però en espais
diferenciats per cada grup.
● Hi ha 3 grups, els que tenen més alumnes a la classe, que es
desdoblaran en 2 grups: 2n, 3r i 6è. Això vol dir que hi haurà 2 classes
de 2n, 2 classes de 3r i de les 2 classes de 6è se’n faran 3 grups.
● Contemplem la creació d’una segona d’aula d’informàtica per
poder facilitar la seva utilització amb més mesures de seguretat i
també per potenciar el treball informàtic amb l’alumnat. En cas de
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confinament és important que els alumnes siguin autònoms per poder
treballar on line.
2. NORMES D’OBLIGATORI COMPLIMENT
● Només pot acompanyar un adult als infants i ha de complir
rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i l’ús de
mascareta.
● Les famílies no entraran MAI al centre a les hores d’entrada.
● Les famílies d’alguns grups entraran a les hores de recollida però
NOMÉS al lloc que tenen assignat. Hauran de mantenir les distàncies
de seguretat i esperar el que sigui necessari per entrar per tal d’evitar
aglomeracions.
● En entrar a l’escola, el personal del centre, famílies o qualsevol altra
persona,

hauran

de

portar

la

mascareta

tota

l’estona

de

permanència al centre. Els alumnes també l’hauran de portar en
entrar, durant els trajectes que facin i quan estiguin en espais
diferents a la seva aula habitual.
● Els alumnes, dins de la seva classe, hauran de portar mascareta o no
segons les directrius de sanitat en funció de la situació concreta de la
pandèmia.
● Les gestions de les famílies amb direcció es faran prioritàriament per
telèfon, sempre que sigui possible. Quan sigui necessari fer-ho
presencialment sempre es farà amb cita prèvia. L’atenció a les
famílies es farà a l’edifici de l’AMPA situat l’entrada de la porta
principal.
● Les comunicacions de les famílies amb els tutors seran a través de
l’agenda

o

del

correu

electrònic.

Les

entrevistes

es

faran
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telefònicament o de manera

presencial en funció de la situació

concreta de la pandèmia.
● Els alumnes han de portar una ampolla personal amb aigua.
3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
3.1. GRUPS D’ALUMNES
GRUPS D’ALUMNES A INFANTIL
● Cada grup estarà a un edifici diferent. P3 entra i surt per la
porta de P3.
● Es formaran grups estables per nivells. Cada grup farà servir
la seva aula habitual, una aula de referència de reforç i el
seu lavabo corresponent. En alguns casos que això no és
possible, els grups que han de compartir lavabos tindran
portes diferenciades per cada grup.
● No es faran especialitats. S’intenta que passi el mínim
nombre de mestres a cada grup.
● S’evitaran al màxim els canvis d’espai. Es compartirà amb
altres

grups

l’aula

de

psicomotricitat

i

joc

simbòlic.

Intentarem repartir durant tota la setmana l’ocupació
d’aquests espais perquè no es concentri en un mateix dia.
Després de la utilització d’aquests espais sempre es
desinfectaran. Segons l’evolució de la pandèmia, en
èpoques de rebrots, es limitaran molt o totalment la
utilització d’espais comuns malgrat la desinfecció.
● Els espais dels patis d’Infantil seran rotatoris entre els diferents
grups. Rotaran cada setmana perquè els alumnes puguin
gaudir de les propostes dels diferents patis.
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GRUPS D’ALUMNES A PRIMÀRIA
● Es formaran grups estables per nivells, cada grup farà servir
la seva aula habitual i una aula de referència de reforç.
● A primària cada grup estarà en una planta diferent i tindrà
uns lavabos només pel grup d’aquella planta excepte els 2
grups de 2n, 3r i 6è que compartiran planta i lavabo però
s’especificarà

quins

lavabos

utilitzarà

cada

grup

exclusivament.
● S’evitaran al màxim els canvis d’espai. Es compartirà amb
altres grups l’aula d’informàtica, música i anglès. Intentarem
repartir durant tota la setmana l’ocupació d’aquests espais
perquè no es concentri en un mateix dia. Segons l’evolució
de la pandèmia, en èpoques de rebrots, es limitaran molt o
totalment

la

utilització

d’espais

comuns

malgrat

la

desinfecció.
● L’aula d’informàtica, de moment, es farà servir només dues
sessions a la setmana: dilluns al matí i dijous a la tarda als
grups que ho necessitin. La forma més habitual de treballar
la informàtica serà amb les tablets a la pròpia aula.
Intentarem muntar una altra aula d’informàtica, ja que
tenim espais, per disposar de més franges horàries amb
màxima seguretat en les que poder treballar la informàtica
amb l’alumnat.
● Hi ha 2 aules d’anglès: una per 3r i 4t i una altra per 5è i 6è.
Farem una altra per Cicle Inicial, per 1r i 2n. Entre grup i grup
es desinfectaran les taules i cadires i també el material que
s’hagi utilitzat. Tot i així, no s’utilitzarà el mateix dia un mateix
material a dos grups diferents.
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● Per fer Educació Física, delimitarem els espais al pati.
Sempre es desinfectarà el material que s’hagi fet servir pel
grup.
● S’intentarà que passin el mínim de mestres per cada classe.
● Es faran els patis a la mateixa hora però amb espais
diferenciats per cada grup.

Segons la dinàmica, es

proposaran rotacions setmanals dels diferents espais del
cicle.
3.2 DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL
INFANTIL
GRUP

GRUP

ALUMNES

DOCENTS
ESTABLE

TEMPORAL

P3

P3

14

Susana

P4

P4

25

Paqui

Mònica (suport)

P5

P5

22

Sandra

Mònica (suport)

PAE
ESTABLE

ESPAIS
TEMPORAL

TEI:
Mª Antonia

ESTABL
E

Aula
P3
Vetlladora

Aula
P4
Aula
P5

TEMPORAL

Aula reforç P3
Psicomotricitat
Racons
Aula reforç P4
Psicomotricitat
Racons
Aula reforç P5
Psicomotricitat
Racons

CICLE INICIAL
GRUP

GRUP

ALUMNES

DOCENTS
ESTABLE

1r

2n

1r

24

Carla

2A

14

Mª
Àngels

2B

13

Núria

TEMPORAL

Esteve (suport)
Neus (suport)
Bàrbara(religió)
Anna Mª (anglès)
Esteve (EF)
Bàrbara (religió)
Anna Mª (anglès)
Mª Àngels (EF)
Bàrbara (religió)

PAE
ESTABLE

ESPAIS
TEMPORAL

ESTABL
E

Aula
1r

TEMPORAL

Aula
2A

Aula suport 1r
Aula anglès CI
Aula religió
Aula anglès CI
Aula religió

Aula
2B

Aula anglès CI
Aula religió
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CICLE MITJÀ
GRUP

GRUP

ALUMNES

DOCENTS
ESTABLE

3r

4t

TEMPORAL

PAE
ESTABLE

ESPAIS
TEMPORAL

ESTABL
E

3A

14

Mercè

Anna Mª (anglès)
Mercè (música)
Bàrbara (religió)

Aula
3A

3B

14

Mireia

Anna Mª (Anglès)
Bàrbara (religió)

Aula
3B

4t

24

Adolfo

Anna Mª (Anglès)
Ana (suport)
Mercè (Música)
Bàrbara (religió)

Aula
4t

TEMPORAL

Aula anglès CM
Aula religió
Aula música
Aula informàtica
Aula anglès CM
Aula religió
Aula música
Aula informàtica
Aula reforç 4t
Aula anglès CM
Aula religió
Aula música
Aula informàtica

CICLE SUPERIOR
GRUP

GRUP

ALUMNES

DOCENTS
ESTABLE

5è

TEMPORAL

PAE
ESTABLE

ESPAIS
TEMPORAL

5è

26

Tonyo

Anna Mª (Anglès)
Tatiana (suport)
Neus (música)
Bàrbara (religió)

6A

17

Manolo

Anna Mª (Anglès)
Música (Neus)
Bàrbara (religió)

Aula
6A

6B

16

Joan

Mario (Anglès)
Bàrbara (religió)

Aula
6B

6C

17

Mario

Anna Mª (Anglès)
Bàrbara (religió)

Aula
6C

6è

Vetlladora

ESTABL
E

Aula
5è

TEMPORAL

Aula reforç 5è
Aula anglès CS
Aula religió
Aula música
Aula informàtica
Aula anglès CS
Aula religió
Aula música
Aula informàtica
Aula religió
Aula música
Aula informàtica
Aula anglès CM
Aula religió
Aula música
Aula informàtica
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3.3 DISTRIBUCIÓ DE PATIS
● Cada grup estarà amb el seu tutor al pati.
● La resta de mestres estaran distribuits a diferents parts del pati per
donar suport a la vigilància.
● A Infantil els patis seran rotatoris setmanalment perquè tots els
alumnes puguin gaudir dels diferents espais.
● A primària, en funció de la dinàmica, seran rotatoris setmanalment
només alguns espais.
● Adjuntem els plànols de la distribució de patis.
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4. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
4.1. LÍNIES GENERALS D’ORGANITZACIÓ
● S’ha demanat a l’Ajuntament el tancament del carrer Balaguer al
trànsit de vehicles a totes les hores d’entrades i sortides de l’alumnat
per tal de facilitar la distància de seguretat entre les famílies.
● Només pot acompanyar un adult a l’infant i ha de complir
rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i l’ús de
mascareta. Tindran assignat un espai on podran controlar que els
nens/es entren a l’escola.
● Entrades i sortides: Farem una entrada d’horari flexible de 15 minuts.
Donades les característiques del centre amb 3 portes d’entrada a 3
espais oberts de patis molt grans, valorem que és factible i que no hi
haurà aglomeració de persones.
A l’hora d’entrada les famílies no entraran al centre. A les hores de
sortida només entraran les famílies de P4,P5,1r,2n i3r. Les famílies de la
resta de grups esperaran al lloc assignat a la tanca de la porta
respectant les distàncies.
● Adjuntem al final de l’explicació d’entrades i sortides els plànols de
zones de recollida i les portes d’entrada per cada un dels grups.
● Hi haurà mestres a cada una de les portes d’entrada i sortida. Per
entrar al centre, donaran gel als nens/es i prendran la temperatura
abans d’entrar. Amb temperatura superior a 37,5º no es podrà entrar
a l’escola.
● Els alumnes que arribin tard, quan la porta és tancada, hauran
d’entrar per la porta principal i esperar que obrim per donar gel i
prendre la temperatura. És molt important no arribar tard ja que hi ha
un marge de 15 minuts per entrar a l’escola i hauria de ser suficient.
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● Sonarà la música d’entrada en obrir les portes. Tornarà a sonar als 15’
quan es tanquin tant al matí com a la tarda.
4.2. ENTRADES
ENTRADES D’INFANTIL


Les famílies no accediran MAI al centre en les entrades. Deixaran el
nen a la porta d’entrada assignada respectant la distància de
seguretat amb les altres famílies i marxaran. Estarà senyalitzat el circuit
per on hauran d’entrar i de marxar.



L’alumnat entrarà entre 8:55 i 9:10 i entre 14:55 i 15:10. Anirà
directament a la classe on hi haurà el tutor/a. Com que hi ha una
franja de 15 minuts es podran controlar les aglomeracions.



Hi haurà mestres a la porta que donaran gel als nens/es i prendran la
temperatura abans d’entrar.



També hi haurà mestres dintre del centre que ajudaran i vetllaran
perquè els alumnes vagin a l’aula que els toca.

ENTRADES DE PRIMÀRIA


Les famílies no accediran MAI al centre en les entrades. Esperaran a
la vorera respectant la distància de seguretat, en llocs assignats per
cada grup.



L’alumnat entrarà al matí entre 8:55 i 9:10 i a la tarda entre 14:55 i
15:10. Hi anirà directament a la classe on hi haurà el tutor/a. Com
que hi ha una franja de 15 minuts per fer l’entrada es podran
controlar les aglomeracions.



Hi haurà mestres a les diferents portes d’accés al centre. Donaran gel
als nens/es i prendran la temperatura abans d’entrar.



Hi haurà també mestres a les diferents portes d’accés als edificis per
comprovar que tot es fa correctament i els alumnes van on els toca
anar.

10

A aquesta franja de 15 minuts de les entrades serà una es faran
activitats

de

lectura,

conversa,

activitats

lliures

o

propostes

d’activitats de curta durada en les que l’alumne pugui triar. A les 9:10
es tancarà la porta i s’iniciarà la classe amb tot el grup.
Llocs de control

Persones

Porta P3

Mª Antònia (TEI)

Porta principal

Isabel

Porta Centre Cívic

Esteve

Porta carrer Gironès

Neus

Davant mural de l’entrada

Mònica

Edifici Cicle Inicial

Tatiana

Edifici Cicle Mitjà

Ana

Edifici Cicle Superior

Bàrbara

4.3. SORTIDES
SORTIDES D’INFANTIL


Les famílies dels alumnes de P3 esperaran a la porta a una zona
assignada i els mestres els aniran donant els nens.



Les famílies de P4 i P5 entraran a l’escola a la zona assignada per
recollir els alumnes. Cada grup ho farà en una zona diferent. Entraran
al centre entre 12:20 i 12:30 i entre 16:20 i 16:30. Seguiran el circuit
d’entrada i sortida indicat per evitar aglomeracions.

SORTIDES DE PRIMÀRIA
● Només entraran per la recollida les famílies dels alumnes de 1r, 2n i 3r.
Entraran al centre entre 12:20 i 12:30 i entre 16:20 i 16:30. Tindran un
lloc assignat al pati per la recollida de cada grup.
● Els pares d’alumnes de 4t, 5è i 6è tindran assignat un lloc fora del
centre per l’espera i la recollida.
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● El tutor o mestre que tinguin en aquell moment els acompanyarà al
lloc de sortida assignat i controlarà la marxa amb les famílies o la
marxa dels alumnes que marxin sols.

4.4. PLÀNOL D’ENTRADES
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4.5. PLÀNOLS DE SORTIDA (Recollida d’alumnes)
P3

P4 , P5 i 1r

13

3R I 4T i 6èC

2N I 5è i 6èAB

3R I 4T i 6èC
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5. MENJADOR
● Es mantindran els grups estables de la jornada escolar encara que
puguin haver dos grups amb un mateix monitor si hi ha pocs nens en
aquell grup que es queda al menjador.
● En tot moment, un grup no es barrejarà amb un altre grup i entre
grups hi haurà un distanciament d’1,5 metres, que és el que marca la
normativa.
● Al pati, cada grup estable, farà servir el mateix espai que ha fet servir
al pati del matí.
● Es cumpliran tots els protocols de seguretat generals de l’escola.
● Els alumnes només es treuran la mascareta quan estiguin menjant.
● Hi haurà una persona encarregada només de la neteja i de la
desinfecció de cada torn.
6. EDUCACIÓ FÍSICA
● Educació Física es farà al pati. Delimitarem els espais als patis per fer
EF al setembre quan tinguem els horaris.
● En cas de pluja s’utilitzarà el porxo o l’aula de referència o
informàtica si és possible. No s’utilitzaran els vestidors.
● Es farà amb mascareta o sense mascareta en funció del moment en
el que ens trobem de la pandèmia i de les directrius que sanitat ens
vagi donant. En èpoques de més rebrots les mesures seran més
rectrictives.
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● Sempre que s’utilitzi material es desinfectarà després de l’utilització
per part del grup. L’ús de material serà més restrictiu en èpoques de
rebrots tot i la desinfecció.

7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
● A inici de curs, les famílies hauran de signar la declaració responsable
i l’escola els hi facilitarà una llista de comprovació de símptomes.

● Si es dóna el cas que un alumne presenta algun dels símptomes quan
es trobi a l’escola, es faran les següents actuacions:
✔ Se li demanarà que es posi la seva mascareta. S’aïllarà a
l’alumne de la resta de persones del centre. Estarà al banc del
pati del costat de consergeria si no fa fred o a la saleta
d’entrada al gimnàs.
✔ La persona que es quedi amb ell/a haurà de posar-se la
mascareta.
✔ A l’alumne se li prendrà la temperatura.
✔ Es trucarà a la família per tal que vingui a buscar-lo el més aviat
possible.
✔ Si presentés símptomes greus es trucarà al 061.
✔ Es donarà avís al servei territorial d’Educació i a través d’ells
amb el servei de salut pública.
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✔ La resta de grup no estarà en contacte amb cap altra persona
del centre excepte la seva mestra tutora.
✔ S’avisarà a les famílies d’aquest grup amb una circular perquè
estiguin alerta de possibles símptomes dels seus fills/es.
✔ La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació. Si es decideix realitzar una PCR, l’infant i la
família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili
fins conèixer-ne el resultat.
✔ Si finalment es confirma el cas, Salut Pública serà l’encarregada
de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

● Qualsevol persona (alumnat, mestres, personal no docent,...) que
presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 no assistirà al
centre i haurà de trucar a l’escola així com informar al seu CAP de
referència.
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8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
La ventilació i la desinfecció son les principals mesures de prevenció de
contagis en espais interiors. Per això des de l’escola es portarà a terme unes
actuacions concretes i estrictes per garantir una correcta ventilació i neteja
dels espais que s’utilitzin. Per no oblidar mai la ventilació, ja que és tan
important, sonarà una música a l’escola que ens recordarà que hem de
ventilar.
DEL GRUP
ESTABLE

Abans
d’ús

Despr
és ús

≥1 per
dia

Ventilaci
ó de
l’espai

Altres

10 minuts entre classe i
classe abans d’anar al
pati i en marxar al mati i
tarda

9:50

Responsable

Observacions

Mestre de l’aula

Sempre que sigui
possible es faran
les classes amb
algunes finestres
obertes
Eixugaran les mans
amb paper que
portarà el mestre

10:55
12:20
15:45
16:20

Rentada
de mans
alumne

DEL GRUP
ESTABLE
Rentada
de mans
personal
treballad
or

Rentada
de mans
de
persones
externes

Abans
d’ús

Despr
és ús

≥1 per
dia

Entrada

gel

Mestres porta

Abans pati

sabó

Mestre de l’aula

Tornar pati

sabó

Mestre de l’aula

Sortida matí

sabó/gel

Mestre de l’aula

Entrada tarda

gel

Mestres porta

Sortida tarda

sabó/gel

Mestre de l’aula

Abans d’anar lavabo
Tornar del lavabo
En canvi d’activitat
Altres

sabó
gel
gel

Mestre de l’aula
Mestre de l’aula
Mestre de l’aula
Responsable

En arribar i marxar del
centre
Abans i després
d’acompanyar infant al
lavabo
Abans i després d’anar
allavabo

Mestres i resta de
personal
Mestres i resta de
personal

Abans i després de mocar
un infant
Abans i després de tocar
aliments
També mínim cada 2
hores
Abans d’entrar al centre i en sortir

Mestres i resta de
personal
Mestres i resta
personal
Mestres i resta
personal

Observacions

Mestres i resta de
personal

de
de
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DEL GRUP
ESTABLE

Abans
d’ús

Despr
és ús

≥1 per
dia

Manetes i
poms

Baranes

Lavabos

Taules
i
cadires
del grup
Material
per
compartir
dins
el
grup

COMPARTIT
ENTRE
GRUPS
Ventilació
de
l’espai

Abans
d’ús

Despr
és ús

1 per
dia

Altres

Responsable

Observacions

En entrar del pati el mestre amb el que
es renten les mans
Quan acaben les classes a les 12:20

Mestre del grup

No és compartit
amb altres grups

Entre 11:00h i 13:00h

Personal de neteja

En entrar del pati el mestre amb el que
es renten les mans
Entre 11:00h i 13:00h

Personal neteja

Entre 11:00h i 13:00h

Personal neteja

En acabar la jornada escolar

Personal neteja

Quan acaben les classes

Personal neteja

No és compartit
amb altres grups

Mestre del grup

No és compartit
amb altres grups

Responsable

Observacions

Mestre

10 minuts abans
d’acabar. Si hi va
un grup després
tancarà 5 minuts
després d’entrar.
La norma serà que
ho
deixem
tot
desinfectat.
La norma serà que
ho
deixem
tot
desinfectat.
La norma serà que
ho
deixem
tot
desinfectat.

Altres

Mestre del grup

No és compartit
amb altres grups

Personal neteja

Manetes i
poms
compartits
Baranes
compartide
s
Taules i
cadires de
compartide
s
Ordinadors
compartits

Mestre

Objectes
compartits
entre grups

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

La norma serà
ho
deixem
desinfectat.
La norma serà
ho
deixem
desinfectat.
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que
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tot

9.

UTILITZACIÓ DE MASCARETA

COL.LECTIU
Mascareta obligatòria pels
alumnes de primària

Mascareta mestres

Mascareta personal extern

INDICACIÓ
Entrar i sortir de
l’escola fins arribar
a classe.
Fora
del
grup
quan no es manté
distància 1,5 m.
Sempre que ho
recomani sanitat
en èpoques de
rebrots.
Mestres amb els
seus
grups
no
estables quan no
pot estar a 1,5 m.
Sempre que ho
recomani sanitat.

TIPUS DE MASCARETA
Higiènica amb compliment de la
norma UNE

OBSERVACIONS
Guardaran la mascareta en un
sobre de paper

Higiènica amb compliment de la
norma UNE

Posaran el nom a fora

Sempre per
accedir al centre i
durant tot el temps
de permanència
al centre.

Higiènica amb compliment de la
norma UNE

Higiènica amb compliment de la
norma UNE

Higiènica amb compliment de la
norma UNE
FFP2

Sempre ben col.locada
Controlar la higiene correcta de la
mascareta

Mestres amb malalties de risc,
mestres d’infantil i mestres que van
a més d’un grup és més
recomanable la FP2
Sempre ben col.locada
Sempre ben col.locada
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