
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació                                                   
Escola La Mirada 
 

 

INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 

EDUCATIUS 

 

Seguint les directrius del Departament d’Educació, es preveu la reobertura 

excepcional dels centres educatius, en cas que el nostre territori entri en la fase 2 de 

desescalada: 

-L’assistència és voluntària. 

-Es preveu que aquesta situació es podria donar a partir del 8 de juny. Aquesta data 

la confirmarem quan el Departament ens faci les indicacions corresponents. 

-L’últim dia de curs serà el dia 19 de juny.  Està confirmat que, tot i aquesta 

reobertura excepcional, la dinàmica d’aquest tercer trimestre continuarà amb les 

pautes que l’alumnat està seguint ara i el curs acabarà telemàticament. 

-L'escola farà servei d'acollida de l'alumnat de P3, P4 i P5 per a les famílies en què 

ambdós progenitors/es hagin de treballar fora de casa. És a dir, no hi haurà classes 

lectives ni la rutina escolar que han seguit els grups des del setembre al 12 de març.   

-L'horari serà entre les 9:00 i les 13:00 h.  No hi haurà servei de menjador. 

L’entrada i sortida seran progressives i diferenciades. 

- El grup d'alumnat no serà el de referència que ha tingut fins al moment, és a dir, no 

tindrà el mateix tutor/a ni el mateix grup de companys/es ni el mateix espai (aula). A 

P3 només pot haver 8 alumnes per adult i P4 i P5 10 alumnes per adult.  

-Per tal de garantir els protocols d'entrada, permanència i sortida dels infants que 

vinguin a l’escola, explicitarem mesures de seguretat i higiene que infants, famílies i 

mestres haurem de complir una vegada tinguem el nombre concret de nens i nenes 

que s'ha d'atendre. 

- S’ha enviat a les famílies un formulari que hauran d’omplir i quan es sàpiga quants 
alumnes vindran, organitzarem els possibles grups: 

 Grup d’alumnes: 8 alumnes, a P3; 10 alumnes, a P4 i P5. 

 

 

 

 



S’ha extret del formulari, el següent nombre d’alumnes que necessiten obligatòriament 

assistir al centre del 8 al 19 de juny:  

 

 ALUMNES 

P3 4 

P4 0 

P5 2 

  

 

Aleshores l’aula que s’obrirà serà l’aula polivalent a la zona on estan ubicades les 
aules de P3. 

 

L’aula que aculli a aquests alumnes, ha d’estar subjecte als següents criteris:  

- Espai estable i fix 

- No es podran fer servir uns altres espais. 

- Els alumnes sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i amb el 

mateix docent al llarg del dia. En tot cas, si algú s’ha de moure, serà el 

mestre/a. 

- La mesura bàsica de referència és de 4m2 per alumne/a. 

- Caldrà ventilar l’aula. S’obriran les finestres al matí i es deixaran obertes tot el 

dia.  

- S’utilitzaran els lavabos de P3B i P3C. 

Entrada i sortida i mesures d’higiene 

 

Accés al recinte per la porta gran del pati. 

La mestra assignada al grup esperarà al pati equipada amb mascareta, guants i gel 

hidroalcohòlic. 

Serà la responsable de vigilar el compliment d’aquestes normes: 

- Les famílies faran una fila fora del recinte escolar mantenint la distància de 

seguretat entre elles. 

- La mestra anirà fent entrar al recinte del pati als nens i nenes de manera 

individual. 

- Aniran entrant al pati i es col·locaran en uns llocs marcats a la sorra, 

assegurant la distància de 2 metres, d’un alumne a l’altre. 



- Els prendran la temperatura, amb un termòmetre d’infrarojos, és a dir, sense 

contacte, tant a l’entrada com a la sortida i s’anotarà en una taula que es 

facilitarà a la mestra referent del grup. 

- Els hi posaran gel hidroalcohòlic (tant a l’entrada com a la sortida) a les mans a 

cadascun dels infants. 

- La mestra anirà fent la sortida al migdia des del pati i entregarà els nens i 

nenes de manera individual, mentre les famílies esperen fora, sempre 

mantenint les distàncies de seguretat. 

- Abans d’entrar a l’edifici es desinfectarà la sola de les sabates. 

- En entrar, es treuran les sabates i les deixaran en un lloc adient ( catifa blava) i 

es posaran les de l’escola. En acabar es tornaran a posar gel hidroalcohòlic. 

- Quan surtin al pati es tornaran a canviar les sabates i se’ls posarà gel 

hidroalcohòlic. 

- Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar si 

no és estrictament necessari.  

 

En infants es requerirà rentat de mans:  

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

-Abans i després de l’esmorzar 

-Abans i després d’anar al WC. 

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

 

En  docents, el rentat de mans es durà a terme:  

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i els propis. 

 Abans i després d’acompanyar a un infant al WC. 

 Abans i després d’anar al WC. 

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Per poder rentar les mans es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de 

mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

- Lavabo, de l’aula de P3B i P3C. 

 



Pel que fa a l’ús de guants, salut publica manifesta que sovint comporta una falsa 

sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Per tant, cal 

potenciar la higiene de mans.  

L’alumnat de P5 haurà d’assistir amb mascareta al centre. En els casos en què no 

es pugui assegurar el distanciament de 2 metres, els infants en faran ús dins del 

recinte escolar. 

 

Els docents portaran mascareta obligatòria FFP2 facilitada per l’escola. Cal 

seguir les normes per la seva correcta col·locació i enretirada: 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be 

A cada aula, es col·locarà un dispensador de solució hidroalcohòlica, guants i 

mascaretes, per l’ús del personal de l’escola. Aquest material no estarà a l’abast dels 

infants. 

 

Roba i calçat 

 

- Si algun nen o nena es fes pipí caldrà guardar la roba bruta en bosses de 

plàstic individuals i tancades i se’ls donarà a la família perquè ho rentin a una 

temperatura >60ºC. 

- Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es 

rentin les mans després de fer-ho. Per a sortir al pati caldrà repetir el 

procediment, com s’ha fet al llarg de tot el curs. 

- En relació al personal docent i no docent caldrà que disposin de roba i calçat 

d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser rentada a una temperatura 

>60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana. 

Espai esbarjo 

Pel fet de tenir un sol grup, els infants podran utilitzar tot el pati i la zona del 

darrera, sempre mantenint la distància de seguretat de 2 metres entre ells/es i 

seguint les instruccions de la mestra referent. 

 

Control de la temperatura 

Cada matí, la família haurà de prendre la temperatura als infants abans de sortir de 

casa i la comunicarà al centre en arribar.  Tanmateix, a l’entrada i sortida al recinte 

escolar es prendrà la temperatura als infants. Si la temperatura és superior a 37 ºC, 

l’alumne/a no podrà entrar a l’escola. 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be


 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre, es prendran les següents mesures: 

-Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  

-Avisar pares, mares o tutors.  

-Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 
o pediatra.  

-Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

-Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 

Mesures de seguretat dins del centre 

L’alumnat no podrà portar cap material propi, provinent de casa. L’escola prepararà el 

material d’ús de l’alumnat seguint les indicacions higièniques del Departament de 

Salut. 

Els alumnes hauran d’anar al lavabo sols i d’un en un. 

Esmorzar i estona d’esbarjo dels infants dins del centre 

L’alumnat haurà de portar esmorzar (dins una carmanyola amb el nom) i una ampolla 

d’aigua d’ús personal amb el nom posat.  No es farà servir got, tovalló de tela ni 

similars. 

Quan surtin al pati no podran accedir a les estructures: caseta, tipis, rampes. 

 

Recollida de pertinences dels alumnes de l’escola 

La setmana del 22 al 26 de juny  de 9:00 a 13:00 es podrà anar a l’escola per a recollir 
les pertinences dels alumnes. 

Es farà de manera esglaonada donant un dia per a cada nivell. El material estarà 
preparat i s’entregarà a cada família a la porta principal del recinte. Cap família entrarà 
al recinte escolar seguint les mesures de seguretat. 

M. Clara Caso 

Direcció 

 

 

Sant Cugat del Vallès a 2 de juny de 2020 

 


