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1.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ 
DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL 

 

L’escola utilitza diferents metodologies per a l’adquisició dels 

aprenentatges i l’adquisició d’eines i estratègies perquè els infants es 

puguin desenvolupar davant qualsevol situació. Els espais 

d’aprenentatge, les tallers lingüístics, els tallers matemàtics, els 

projectes a Educació Infantil i les tasques a Educació Primària són 

metodologies que globalment ens aporten maneres d’arribar a l’infant 

sent la seva guia en aquest camí. 

 

En aquesta nova situació, organitzarem pedagògicament  els 

grups estables de la següent manera:  

• ELS ESPAIS D’APRENENTATGE, es realitzaran en grups estables i 

cada grup, un, dos o tres cops per setmana (depenent del nivell) 

anirà a un espai concret. La dinàmica serà la mateixa que en una 

situació normal. L’única diferència serà que l’infant no triarà l’espai 

on vol anar sinó que passarà per tots i a cada espai es trobarà 

diferents propostes entre les que podrà triar. Normalment l’alumnat 

sempre passa per tots els espais al llarg del curs. 

• TALLERS LINGÜÍSTICS I/O MATEMÀTICS. Els tallers s’inicien aEI4. 

Amb aquesta organització de grups estables, cada aula tindrà 

material manipulatiu per a cada alumne/a, tenint en compte el seu 

nivell maduratiu. S’han organitzat les diferents sessions dels 

diferents cursos en franges horàries diferents per poder tenir el 

màxim de material possible. 

• PROJECTES. Cada grup estable d’educació infantil elaborarà un 

projecte segons els interessos del grup. Els infants d’EI3 triaran el 

nom del seu nivell i serà l’únic projecte que tindrà un tema comú: El 

nom del nivell. 
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• TASQUES. Tenint en compte el Currículum, havent elaborat unes 

programacions per a cada nivell, les tasques seran el fil conductor 

per l’àmbit de Coneixement del Medi, àmbit matemàtic, àmbit 

lingüístic  i altres àmbits que creiem que hi poden ser presents. 

 

2.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE 
CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 
CENTRE  

En el cas d’un confinament parcial o tancament de l’escola, 

aquesta s’organitzarà de la manera següent: 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Als alumnes d’EI3 els faran el seguiment  les seves tutores 

referents. L’alumnat d’EI4 i EI5 es repartirà entre els mestres referents i 

els mestres que intervindran en aquests grups. 

 

Nivell 

educatiu 

Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb la 

família 

EI 3 

Tasques o reptes 
voluntaris. 
G-Suite for 
Education 

 
Setmanal a 
demanda de la 
família 

A determinar 

EI 4 

Tasques o reptes 
voluntaris. 
G-Suite for 
Education 

1 cop per 
setmana en petit 
grup 

Quan es cregui 
necessari per 
part del docent 
o la família 

A determinar 

EI 5 

Tasques o reptes 
voluntaris. 
G-Suite for 
Education 

1 cop per 
setmana 
en petit grup 

Quan es cregui 
necessari per 
part del docent 
o la família 

A determinar 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

El seguiment de l’alumnat de 1r i 2n també es repartirà entre els 

mestres referents i els mestres que intervindran en aquests grups. 

 

Nivell 

educatiu 

Mètode de 

treball i 

recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte amb 

el grup 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb 

la família 

1r 

Tasques o 
reptes 
voluntaris. 
G-Suite for 
Education 

Dos cops per 
setmana en 
petit grup 

Quan es cregui 
necessari per 
part del docent 
o la família 

A determinar 

2n 

Tasques o 
reptes 
voluntaris. 
G-Suite for 
Education 

Dos cops per 
setmana en 
petit grup 

Quan es cregui 
necessari per 
part del docent 
o la família 

A determinar 

 

 

3.- ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, 
PROFESSIONALS I ESPAIS 
 

L’escola La Mirada està construïda en  mòduls prefabricats. 

Compta amb dos edificis diferenciats. Edifici 1 on es troben els alumnes 

de EI3, EI4 i EI5, i un Edifici 2 on es troben l’alumnat de 1r i 2n de 

primària. Funcionen  com dos edificis físicament  independents.  
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EDIFICI 1 

 

Els infants d’aquest edifici es distribueix en 12 grups estables en 

un espai total de 1000 m2. Els alumnes d’Educació Infantil (75 infants 

per nivell) es desdoblaran en quatre grups estables d’entre 18 i 19 

alumnes. Compta amb 12 espais de 45 metres quadrats que s’utilitzaran 

d’aules per als grups estables. L’alumnat d’EI 4 i EI 5 portarà mascareta 

obligatòriament des que entri al recinte fins que arribi a la seva aula 

referent. 

Al ser una escola en mòduls (1000 metres quadrats), s’organitzarà 

de la següent manera: 

- Cada grup estable es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, 

tant a l’aula com al pati.  Tots els espais susceptibles d’acollir un 

grup d’alumnes estable estaran identificats amb un nom. 

S’utilitzaran tots els espais clarament sectoritzats i físicament 

delimitats. 

- El servei de menjador  es durà a terme en el mateix espai d’aula 

referent, sempre garantint el rentat de mans abans i després de 

l’àpat. Com és habitual el menjar es servirà en plats individuals.  

- La sortida al pati serà esglaonada, establint dos torns de pati, 

sectoritzant-lo en 6 zones pels alumnes d’infantil (4 a la zona del 

pati, 1 a la zona d’experimentació i 1 a la part del davant). 

- En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les 

mesures necessàries per garantir el distanciament físic de 

seguretat de 1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta. 

- S’establiran circuits i s’organitzarà la circulació dels diferents 

membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats. 

- Cada cop que els i les alumnes canvien d’activitat i/o aula, es 

rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.  
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- En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no 

coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un 

grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta. 
 

G
ru

p
s  

Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

Nombre Nombre 
Nombre 

Nombre i 

suport 

Nombre i 

suport 

Nom Nom  

(horari) 

E
I3

 A
 

19 1 1 

2 

TEI 

1 

EE 

AULA  

1 

 

Aula 11 

Dll 11:20-12:30 

Aula 15 

Dll/Dx/Dv 

alterns  

15:00-16:35 
 

E
I3

 B
 

19 1 1  
AULA  

2 

Aula 11 

Dm 11:20-12:30 

Aula 15 

Dll/Dx/Dv 

alterns  

15:00-16:35 
 

E
I3

 C
 

19 1 1 
AULA  

5 

Aula 11 

Dx 11:20-12:30 

 

Aula 15 

Dll/Dx/Dv 

alterns  

15:00-16:35 
 

E
I3

 D
 

18 1 1  
AULA  

6 

Aula 11 

Dj 11:20-12:30 

Aula 15 

Dll/Dx/Dv 

alterns  

15:00-16:35 
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G

ru
p

s 

Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

Nombre Nombre 
Nombre 

Nombre i 

suport 

Nombre i 

suport 

Nom Nom  

(horari) 

E
I4

 A
 

19 1 1  

 
1 

EE 

AULA 

3 

Aula 11 

Dv 15:00-16:25 

Aula 15 

Dm/Dj 

alterns  

15:00-16:25 

Dv 8:55-10:35 
 

E
I4

 B
 

19 1 1 
AULA  

4 

Aula 11 

Dx 15:00-16:25 

Aula 15 

Dm/Dj 

alterns  

15:00-16:25 

Dv 8:55-10:35 
 

E
I4

 C
 

19 1 1 
AULA  

 7 

Aula 11 

Dm 8:55-10:35 

Aula 15 

Dm/Dj 

alterns  

15:00-16:25 

Dx 8:55-10:35 
 

E
I4

 D
 

18 1 1 
AULA  

 8 

Aula 11 

Dv 15:00-16:25 

Aula 15 

Dm/Dj 

alterns  

15:00-16:25 

Dx 8:55-10:35 
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G

ru
p

s 

Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

Nombre Nombre 
Nombre 

Nombre i 

suport 

Nombre i 

suport 

Nom Nom  

(horari) 

E
I5

A
 

19 1 1 
1 

VETLLADOR 

1 

EE 

AULA  

9 

 

Aula 11 

Dm 15:00-16:15 

Aula 15 

Dll/Dm 

alterns 

8:45-10:15 

E
I5

 B
 

19 1 1   
AULA 

10 

Aula 11 

Dj 15:00-16:15 

Aula 15 

Dll/Dm 

alterns 

8:45-10:15 

E
I5

 C
 

19 1 1   
AULA 

12 

Aula 11 

Dx 8:45-10:15 

Aula 15 

Dll/Dm 

alterns 

8:45-10:15 

E
I5

 D
 

18 1 1   
AULA 

13 

Aula 11 

Dj 8:45-10:15 

Aula 15 

Dll/Dm 

alterns 

8:45-10:15 
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EDIFICI 1 

AULES/ESPAIS DIRERENTS USOS 

AULES/ 

ESPAIS 
UTILITZACIÓ 

GRUPS ESTABLES QUE HI 

ACCEDEIXEN 

(desinfecció entre sessions) 

Dies/Hores 

AULA 11 Psicomotricitat 

EI 3 / EI 4 / EI 5 

Cada grup estable un cop 

per setmana sense 

coincidència. AULA 15 
Espai d’aprenentatge: 

PLAÇA NOVA 

 

 

 

EDIFICI 2 

 

Els infants d’aquest edifici es distribueix en 6 grups estables en un 

espai total de 600 m2. Compta amb 8 espais de 45 m2, tres espais de 25 

m2 i un espai de 36 m2. L’alumnat d’aquest edifici portarà mascareta 

obligatòriament des que entri al recinte fins que arribi a la seva aula 

referent. 

 

- Cada grup estable es mantindrà junt al llarg de la jornada lectiva, 

tant a l’aula com al pati.  Tots els espais susceptibles d’acollir un 

grup d’alumnes estable estaran identificats amb un nom i si és un 

espai polivalent estarà identificat amb el nom de l’activitat que es 

dur a terme. Aquests espais seran les aules ordinàries, l’espai 

d’emmagatzematge de Paidos (25 m2), la sala del material per 

espais d’aprenentatge (25 m2 ) i una sala de 36 m2 on estarà la 

Biblioteca i el restaurant Can Petitonet. S’utilitzaran tots els espais 

clarament sectoritzats.  
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- El servei de menjador  es durà a terme en el mateix espai d’aula 

referent, sempre garantint el rentat de mans abans i després de 

l’àpat. Com és habitual el menjar es servirà en plats individuals.  

- La sortida al pati serà esglaonada, establint dos torns de pati, 

sectoritzant-lo en 3 zones pels alumnes de 1r i 3 zones pels de 2n. 

- En els espais de reunió i treball per al personal (Aula 10) 

s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament 

físic de seguretat de 1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta. 

- S’establiran circuits i s’organitzarà la circulació dels diferents 

membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats. 

- Cada cop que els i les alumnes canvien d’activitat i/o aula, es 

rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.  

- En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no 

coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un 

grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta. 

 
 

G
ru

p
s  

Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Temporal Estable Temporal 

Nombre Nombre i 

Nom 

Nombre Nombre i 

suport 

Nom Nom  

(horari) 

1r
 A

 

16 1 1 
1 

VETLLADOR 

AULA 11 

 

AULES 7-10-12 

Dm alterns 

15:00-16:25 

1r
 B

 

17 1 1 

 

AULA  

1 

AULES 7-10-12 

Dm alterns 

15:00-16:25 

1r
 C

 

17 1 2 
AULA  

2 

AULES 7-10-12 

Dm alterns 

15:00-16:25 
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G

ru
p

s  

Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Temporal Estable Temporal 

Nombre Nombre i 

Nom 

Nombre Nombre i 

suport 

Nom Nom  

(horari) 

2n
 A

 

17 1 3 

 

AULA  

6 

AULES 7-10-12 

Dx alterns 

15:00-16:15 

2n
 B

 

17 1 3 
AULA  

3 

AULES 7-10-12 

Dx alterns 

15:00-16:15 

2n
 C

 

16 1 4 
1 

VETLLADOR 

AULA  

4 

AULES 7-10-12 

Dx alterns 

15:00-16:15 

 

Les sessions d’educació física (sempre a l’exterior) i les d’anglès 

seran de dos per setmana.  

 

EDIFICI 2 

AULES/ESPAIS DIFERENTS USOS 

AULES UTILITZACIÓ 

GRUPS ESTABLES QUE HI 

ACCEDEIXEN 

(desinfecció entre sessions) 

Dies/Hores 

AULA 8 

(25 m2) 

Magatzem 

Temps de 

migdia i 

Extraescolars 

Personal de cuina i 

monitoratge 

Diàriament entre les 8:00 i les 

16:30 

AULA 9 

(25 m2) 
Polivalent 

Mestres 

Accés tot l’alumnat quan 

sigui necessari 

Diàriament entre les 9:00 i les 

16:30 

AULA 10 

(45 m2) 
Espai científic  

Cada grup estable un cop 

per setmana sense 

coincidència. 

Dm i Dx de 15:00 a 16:25 rotatiu 

AULA 12 

(36 m2) 

Biblioteca/Espai 

restaurant 

 

Cada grup estable un cop 

per setmana sense 

coincidència. 

Dm i Dx de 15:00 a 16:25 rotatiu 
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4.- ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ 
D’ENTRADES I SORTIDES 
 

EDIFICI 1 

 

Les entrades i sortides a l’edifici 1 es faran de manera esglaonada, 

tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 

 

El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els 

punts d’entrada i sortida, i marcarà quins grups accediran per cada 

punt. A cadascun dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o 

diversos grups estables en intervals de 10 minuts . Es recomana que les 

famílies 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. En qualsevol cas, només podrà acompanyar l’infant un adult 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. 

 

L’escola ha d’informar els ajuntaments respectius sobre l’horari 

d’entrades i sortides i els diferents accessos. En entrar al centre els 

alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i, els infants 

d’EI4 i EI5, han de portar la mascareta fins entrar a la seva aula.  

 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia 

determina la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte 

el projecte educatiu de l’escola . L’escola establiran diferents franges 

d’entrades i sortides. Aquest marc horari d’entrades i sortides estarà 

entre les 8:45 fins les 9:05.  
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A l’edifici 1 s’hi s’accedirà per les dues portes que té el recinte 

escolar. Tant per la porta principal, PORTA 1 (porta petita), com per la 

d’accés al pati, PORTA 2 (porta gran)  hi accediran, alhora, dos grups 

estables sempre amb la mascareta posada exceptuant els infant d’EI3. 

(Veure annex 6) 

 

En entrar al centre, els alumnes el primer que faran serà canviar-

se les sabates, deixar la motxilla dins el seu cistell, treure l’esmorzar, 

l’aigua i la llibreta, deixant-t’ho a la porta de l’aula dins uns cistells 

degudament indicats i, per últim, es trauran les mascaretes i les 

guardaran a la seva bosseta dintre de la motxilla. Acte seguit i abans 

d’entrar a l’aula, l’infant es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic. 
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Organitzarem les entrades i sortides de l’ edifici 1 de la següent manera: 

ENTRADES 

PORTA 1: Porta petita accés recinte escolar 

PORTA 2: Porta gran accés pati del recinte escolar 

AULES 
ACCÉS 1   

Escales pati 

ACCÉS 2 

Rampa 

ACCÉS 3 

Escales entre mòduls 

ACCÉS 4 

Porta principal edifici 

AULA 1 
PORTA 2 

EI 3 A 
Hora accés: 9:05 

   

AULA 2 
PORTA 2 

EI 3 B 
Hora accés: 8:55 

   

AULA 5  
PORTA 1 

EI 3 C 
Hora accés: 8:55 

  

AULA 6  
PORTA 1 

EI 3 D 
Hora accés: 9:05 

  

AULA 3 
PORTA 2 

EI 4 A 
Hora accés: 8:45 

   

AULA 4 
PORTA 2 

EI 4 B 
Hora accés: 8:45 

   

AULA 7  
PORTA 2 

EI 4 C 
Hora accés: 8:45 

  

AULA 8  
PORTA 2 

EI 4 D 
Hora accés: 8:45 

  

AULA 9   
PORTA 1 

EI 5 A 
Hora accés: 8:45 

 

AULA 10   
PORTA 1 

EI 5 B 
Hora accés: 8:45 

 

AULA 12    
PORTA 1 

EI 5 C 
Hora accés: 8:45 

AULA 13    
PORTA 1 

EI 5 D 
Hora accés: 8:45 
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SORTIDES 

PORTA 1: Porta petita accés recinte escolar 

PORTA 2: Porta gran accés pati del recinte escolar 

AULES 
ACCÉS 1   

Escales pati 

ACCÉS 2 

Rampa 

ACCÉS 3 

Escales entre mòduls 

ACCÉS 4 

Porta principal edifici 

AULA 1 
PORTA 2 

EI 3 A 
Hora sortida: 16:35 

   

AULA 2 
PORTA 2 

EI 3 B 
Hora sortida: 16:25 

   

AULA 5  
PORTA 1 

EI 3 C 
Hora sortida: 16:25 

  

AULA 6  
PORTA 1 

EI 3 D 
Hora sortida: 16:35 

  

AULA 3 
PORTA 2 

EI 4 A 
Hora sortida: 16:15 

   

AULA 4 
PORTA 2 

EI 4 B 
Hora sortida: 16:15 

   

AULA 7  
PORTA 2 

EI 4 C 
Hora sortida: 16:15 

  

AULA 8  
PORTA 2 

EI 4 D 
Hora sortida: 16:15 

  

AULA 9   
PORTA 1 

EI 5 A 
Hora sortida: 16:15 

 

AULA 10   
PORTA 1 

EI 5 B 
Hora sortida: 16:15 

 

AULA 12    
PORTA 1 

EI 5 C 
Hora sortida: 16:15 

AULA 13    
PORTA 1 

EI 5 D 
Hora sortida: 16:15 
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EDIFICI 2 

 

Les entrades i sortides a l’edifici 2 es faran de manera esglaonada 

en intervals de 10 munits, tenint en compte el nombre de grups 

estables. Hi haurà dues portes d’entrada. Seguint la normativa de 

PROCICAT serà obligatori l’ús de mascareta fins l’entrada a l’aula de 

referència ja que no es pot garantir la distància de seguretat. Un cop 

allà, la desaran i la utilitzaran pel recinte. A la tarda, sortiran del centre 

amb la mascareta posada. 

Es recomana que les famílies 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. En qualsevol cas, només podrà 

acompanyar l’infant un adult 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. 

L’escola ha d’informar els ajuntaments respectius sobre l’horari 

d’entrades i sortides i els diferents accessos. En entrar al centre els 

alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia 

determina la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte 

el projecte educatiu de l’escola . L’escola establiran diferents franges 

d’entrades i sortides. Aquest marc horari d’entrades i sortides estarà 

entre les 8:45 fins les 9:05. En entrar al centre, els alumnes el primer que 

faran serà canviar-se les sabates, deixar la motxilla dins el seu cistell, 

treure l’esmorzar, l’aigua i la llibreta, deixant-t’ho a la porta de l’aula dins 

uns cistells degudament indicats i, per últim, es trauran les mascaretes i 

les guardaran a la seva bosseta dintre de la motxilla. Acte seguit i abans 

d’entrar a l’aula, l’infant es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic.  
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Si en algun moment del curs 2020/21, la zona on està ubicada 

l’escola està considerada d’alt risc de contagi, serà obligatòri l’ús de 

mascareta durant tota la jornada escolar, incloent-ne el seu ús dins de 

la seva aula de referència. 
 

Organitzem les entrades i sortides de l’edifici 2 de la següent manera: 

 

ENTRADES 

PORTA 1: Porta gran accés pati del recinte escolar  

PORTA 2: Porta petita accés al sorral 

AULES 
ACCÉS 1   

Escales pati 

ACCÉS 2 

Entre mòduls 

AULA 11  
PORTA 2 

1r A 
Hora accés: 8:55 

AULA 1 
PORTA 1 

1r B 
Hora accés: 8:55 

 

AULA 2 
PORTA 1 

1r C 
Hora accés: 8:55 

 

AULA 6  
PORTA 2 

2n A 
Hora accés: 8:45 

AULA 3 
PORTA 1 

2n B 
Hora accés: 8:45 

 

AULA 4 
PORTA 1 

2n C 
Hora accés: 8:45 
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SORTIDES 

PORTA 1: Porta gran accés pati del recinte escolar  

PORTA 2: Porta petita accés al sorral 

AULES 
ACCÉS 1   

Escales pati 

ACCÉS 2 

Entre mòduls 

AULA 11  
PORTA 2 

1r A 
Hora sortida: 16:25 

AULA 1 
PORTA 1 

1r B 
Hora sortida: 16:25 

 

AULA 2 
PORTA 1 

1r C 
Hora sortida: 16:25 

 

AULA 6  
PORTA 2 

2n A 
Hora sortida: 16:15 

AULA 3 
PORTA 1 

2n B 
Hora sortida: 16:15 

 

AULA 4 
PORTA 1 

2n C 
Hora sortida: 16:15 

 

 

 

5.- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

Les sessions de Consell Escolar es faran amb la modalitat 

telemàtica. La difusió i informació del Pla d’organització per a totes les 

famílies farà la primera setmana de setembre en modalitat telemàtica. 

Al mateix temps estarà disponible al web de l’escola. 

Les comunicacions amb les famílies es continuaran fent 

mitjançant el correu electrònic, la trucada telefònica o l’aplicació 

TOKAPP (missatgeria instantània). Les entrevistes individuals amb cada 

família es faran presencials sempre mantenint les mesures de seguretat 

i la utilització de mascareta. Si això no fora possible es farien 

telemàtiques. 
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6.- REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I 
COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ 
 

ÒRGANS 
TIPUS DE 

REUNIÓ 
FORMAT REUNIÓ PERIODICITAT 

EQUIP DIRECTIU Planificació Presencial Dues per setmana 

CLAUSTRE (26 persones) 

(espai 90m2) 

Pedagògica i 

organitzativa 
Presencial 

Un cop al mes 

(de 16:45 a 18:45) 

EQUIP DE CICLE EI3/EI4/EI5 

(15 persones) 
Pedagògica Presencial Un cop per setmana 

EQUIP DE CICLE 1r/2n 

(8 persones) 

 

Pedagògica Presencial Un cop per setmana 

NIVELL 

(3 a 4 persones) 
Pedagògica Presencial Dos cop per setmana 

COORDINACIÓ 

Cap d’estudis/ 

Coord Ed. Infantil/ 

Coord. Ed. Primària 

(3 persones) 

Pedagògica i 

organitzativa 
Presencial Un cop per setmana 

COORDINACIÓ ED. ESPECIAL 

(2 persones) 
 Presencial Un cop per setmana 

CLAUSTRE Formació Videoconferència A determinar 

CONSELL ESCOLAR 

Gestió, 

presentació i 

aprovació Pla 

Estratègic, 

Econòmic... 

Videoconferència Cada dos mesos 

 

(A totes les reunions presencials es mantindran les mesures de seguretat  

i l’ús obligatori de mascareta). 
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7.- CONCRECIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL E.I.3 I E.I.4 
 

7.1.  E.I. 3 

 

Aquest curs 20-21 degut a la situació extraordinària del COVID, 

iniciarem el camí cap a l’escola amb quatre grups estables de EI3. 

Aquests grups, estaran compostos per 18 o 19 alumnes cadascun d’ells. 

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los 

a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat. 

Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona 

(que podrà canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es 

trobin simultàniament en el període d’adaptació podran ser 

acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà 

haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu 

infant i haurà de dur en tot moment la mascareta ja que no es pot 

garantir la distància de seguretat. També s’haurà de rentar les mans 

amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir  a l’aula i es 

recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

El curs començarà dilluns 14 i al llarg d’aquella setmana es durà a 

terme l’adaptació de EI3 de la següent manera: 
 

§ Dilluns 14. Els infants es repartiran en dos torns cadascun d’una 

hora i mitja. Cada torn estarà format per 9-10 infants i entraran a l’aula 

acompanyats d’un membre de la seva família o tutor/a. Aquest/a 

acompanyant podrà romandre a l’aula durant el seu torn 

corresponent. Passada aquesta estona (hora i mitja) ja podran tornar 

a casa. 
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§ Dimarts 15. El mateix procés que el dia anterior (dilluns 14), però 

canviant el torn respecte el dia anterior.  

§ Dimecres 16.  Mantenint els grups del torn del dilluns 14, els 

infants entraran a l’aula acompanyats d’un membre de la seva família 

o tutor. Aquesta vegada, l’acompanyarà fins a la porta de la seva aula 

de referència on el rebrà la seva mestra. Passada aquesta estona (una 

hora i mitja), l’acompanyant haurà de venir a recollir el seu infant. 

§ Dijous 17. Tots els infants de EI3, entraran seguint l’horari del seu 

grup estable de 18-19 alumnes (entre 8:55 i 9:05). El pare/mare o tutor 

l’acompanyarà fins a la porta de la seva aula de referència on el rebrà 

la seva mestra. La jornada acabarà segons l’horari corresponent a 

cada grup estable, entre les 12:15 i les 12:35h. 

§ Divendres 18. Tots els infants de EI3, entraran seguint l’horari del 

seu grup estable de 18-19 alumnes (entre 8:55 i 9:05). El pare/mare o 

tutor l’acompanyarà fins a la porta de la seva aula de referència on el 

rebrà la seva mestra La jornada acabarà segons l’horari corresponent 

a cada grup estable entre les 16:25 i les 16:35h. 
 

Els/les acompanyants hauran de dur en tot moment la mascareta ja 

que no es pot garantir la distància de seguretat. 

 DILLUNS 

14-9 

DIMARTS 

15-9 

DIMECRES 

16-9 

DIJOUS 

17-9 

DIVENDRES  

18-9 

1r torn 

9 a 10 

infants 

9:15-10:45 

1 adult 

acompanyant 

Es queda a 

l’aula 

9:15-10:45 

1 adult 

acompanyant 

Es queda a 

l’aula 

9:15-10:45 

1 adult 

acompanyant 

fins la porta 

de l’aula 

Tot el grup 

estable i 

seguint l’horari 

d’entrada 

establert, 

romandrà a 

l’escola fins el 

migdia. 

1 adult 

acompanyant 

fins la porta de 

l’aula 

Tot el grup 

estable i 

seguint 

l’horari 

d’entrada 

establert, 

romandrà a 

l’escola fins la 

tarda, sortint 

segons la seva 

entrada al 

matí. 

2n torn 

9 a 10 

infants 

11:00-12:30 

1 adult 

acompanyant 

Es queda a 

l’aula 

11:00-12:30 

1 adult 

acompanyant 

Es queda a 

l’aula 

11:00-12:30 

1 adult 

acompanyant 

fins la porta 

de l’aula 
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7.2.  E.I. 4 

 

Degut a la situació excepcional de la pandèmia del Covid-19 els 

alumnes d’EI 4 van acabar EI3 presencialment el dia 12 de març, per 

aquest motiu considerem important que al llarg de la primera setmana 

d’aquest curs 20-21, estiguin acompanyats d’un únic familiar que el 

guiarà i l’ajudarà a realitzar les diferents rutines d’entrada fins que arribi 

a  la seva aula de referència on serà rebut per la seva mestra. D’aquesta 

manera, l’infant se sentirà recolzat al llarg de l’inici del curs 20-21. Els/les 

acompanyants hauran de dur en tot moment la mascareta ja que no es 

pot garantir la distància de seguretat. 

 

8.- TEMPS DE MIGDIA, ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 
 

ACOLLIDA MATINAL 

L’escola habilitarà 1 o 2  espais (segons demanda) que permeti mantenir 

la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el 

responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. 

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans 

d’entrar a l’escola s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un 

cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb 

la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

L’acompanyant haurà d’accedir al centre amb mascareta. Quan finalitzi 

el període d’acollida, s’acompanyarà, els infants, a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants hauran de portar les 

mascaretes. Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i 

desinfectar l’espai. 
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EDIFICI 1 
ACOLLIDA 

Horari 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels 
quals 

provenen 
els alumnes 

Professional 
responsable 

Espai 
utilitzat 

     
     
 

EDIFICI 2 
ACOLLIDA 

Horari 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels 
quals 

provenen 
els alumnes 

Professional 
responsable 

Espai 
utilitzat 

     

     

 

EXTRAESCOLARS 

 
L'escola  durà a terme les extraescolars previstes en la seva 

programació general anual, sempre mantenint la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portant mascareta quan no es pugui 

preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat 

realitzada.  

EDIFICI 1 

ACTIVITAT 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels 
quals provenen 

els alumnes 

Professional 
responsable 

Espai utilitzat 

     

     

     

 

EDIFICI 2 

ACTIVITAT 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels 
quals provenen 

els alumnes 

Professional 
responsable 

Espai utilitzat 
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9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

SORTIDES I COLÒNIES 
 

L’escola durà a  terme les activitats previstes en la seva 

programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les 

adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. En el cas de les colònies es 

mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i 

se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física 

de seguretat, rentat de mans, mascareta, etc. 

 

10.- MESURES ESPECÍFIQUES 
 

Es recomana que pares i mares 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. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per cadascun 

d’ells 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. 
 

TEMPERATURA: es prendrà la temperatura a cada infant en algun 

moment abans del pati. Es farà amb termòmetre digital a una distància 

de quatre dits del front. Es considerarà febre a partir de 37,3 °C. 
 

JOGUINES I MATERIAL: A l’escola hi haurà joguines que es puguin  

desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de 

manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. 

Les joguines s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una 

solució a base d’alcohol propílic al 70ºC o polvoritzar. Les joguines seran 

d’ús exclusiu per al grup estable.  
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ROBA I CALÇAT: Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola  els infants es 

trauran les sabates i les canviaran per unes sabates d’ús exclusiu per a 

l’aula que ja estaran al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin 

les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. 

Per sortir al pati caldrà repetir el procediment. En relació amb el 

personal docent i no docent  disposarà de calçat d’ús exclusiu per al 

centre.  

 

CANVIAR DE ROBA A UN INFANT: 

PAS 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona, 

renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu  (tovalloletes,  

bossa de plàstic per desar la roba bruta bosseta de plàstic per llençar la 

femta i un parell de guants. 

PAS 2: Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en 

contacte amb la zona bruta. 

PAS 3:  Passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i 

els genitals i evitar que es tornin a embrutar . Retireu la femta i l’orina 

de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola de paper humida cada 

cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins d’una bosseta 

de plàstic.  

PAS 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície  Si hi ha 

roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Traieu-vos els guants 

mitjançant la tècnica adequada i llenceu-los. Passeu-vos una tovalloleta 

humida per les mans i una altra per les mans del nen/a i llenceu-les. 

PAS 5: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una 

zona supervisada. 

PAS 6: Renteu-vos les mans. 

PAS 7: Reforçar el rentat de mans tant a l’infant com al mestre amb gel 

hidroalcohòlic. 
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11.- REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA 
 

ü Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós  (sense haver pres cap fàrmac). 

ü No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de 

contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta 

(amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència), 

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. Malgrat l’evidència és escassa, es 

consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

 

§ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 

dispositius de suport respiratori. 

§ Malalties cardíaques greus. 

§ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells 

infants que requereixen tractaments immunosupressors). 

§  Diabetis mal controlada. 

§ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui 

contacte amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu 

per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos 

laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, 

com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o 

pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida.  
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Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial 

consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel 

servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. 

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de 

persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de 

vulnerabilitats i/o contactes. 

 
CONTROL DE SÍMPTOMES 
 

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels 

seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a 

través de la qual: 

o Faran constar 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. 

o Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre 

educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb 

la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-

ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal 

de poder prendre les mesures oportunes. 
 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de 

símptomes. La família ha de comunicar al centre si ha 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. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Els mocadors seran d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o 

per a la higiene respiratòria  llençant-los en contenidors amb tapa. El 

material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han 

de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al 

centre, es tancarà en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús 

individual on s’aïllarà la persona i s’introduirà aquesta bossa tancada en 

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

 

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

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al 

centre és la directora. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres 

professionals que tinguin troben en aïllament per diagnòstic de COVID-

19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-

19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció 

precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més 

estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 

seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt clar 

d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la 

ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut 

pública. 

 

 



 
 

                   escola LA MIRADA  

PLA D’ACTUACIÓ curs 2020/21 
 

30 

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

símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

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

ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar 

l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també 

al 061. 

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

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut 

pública. 

 

Edifici 1 

Casos 

potencials 

Espai 
habilitat per 
a l’aïllament 

Persona 
responsable 
de reubicar 
l’alumne/a i 
custodiar-lo 

fins que 
vinguin a 

buscar 

Persona 
responsable 
de trucar a la 

família 

Persona 
responsable 

de comunicar 
el cas als SSTT 

 Despatx 
direcció 

Docent del 
grup estable o 
docent que el 
té a l’aula en 

el moment de 
la detecció. 

Membre de 
l’equip 
directiu 

Membre de 
l’equip 
directiu 
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Edifici 2 

Casos 

potencials 

Espai 
habilitat per 
a l’aïllament 

Persona 
responsable 
de reubicar 
l’alumne/a i 
custodiar-lo 

fins que 
vinguin a 

buscar 

Persona 
responsable 
de trucar a la 

família 

Persona 
responsable 

de comunicar 
el cas als SSTT 

 Aula 5 

Docent del 
grup estable o 
docent que el 
té a l’aula en 

el moment de 
la detecció. 

Membre de 
l’equip 
directiu 

Membre de 
l’equip 
directiu 

 
 

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

seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i 

la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 

Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 

contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut 

pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el 

centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en 

determinats casos, 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 part de l’autoritat sanitària.  

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a 

través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de 

decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o 

total del centre serien: 

16 
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• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència 

estable, tot el grup de convivència estable té consideració de 

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

el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte 

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

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

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

grups de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un 

torn, una ala d’un edifici...)  tot el grup de convivència estable pot 

tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que 

pertanyen a grups de convivència en diferents espais, tot el 

grup de convivència estable té consideració de contacte estret, 

per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de 

convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és 

podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 

educatiu, també durant 14 dies. 
 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius 

estaran a disposició dels equips directius dels centres per a mesures de 

consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària 

han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, 

responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, 

preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. 

En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 
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SEGUIMENT DELS CASOS 

Alumne/a 

Dia i 
hora de 

la 
detecció 

Explicació del 
protocol seguit i 

observacions 
(incloure el nom de 

la persona que ha fet 
les actuacions i el 

nom 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 (mantindrà 
el contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 

cas) 

     

     

     

 

 

13.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

El seguiment del Pla respecte la ventilació, la neteja i la 

desinfecció el durà a terme el secretari del centre amb l’ajut de 

consergeria. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció 

de contagis en un espais interiors. Iniciar la ventilació 1 hora abans de 

l’obertura de l’escola i mantenir-la en funcionament 1 hora després del 

tancament quan això sigui possible. És necessari ventilar les 

instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 

vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si 

és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. Mantenir 

la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant 

ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització.  

- Els lavabos han d’estar ben ventilats.  Per evitar la transmissió fecal-

oral del virus, abans de la descàrrega de l’aigua en els inodors cal 

que la tapa estigui tancada.  Cal revisar periòdicament que els sifons 

dels inodors. 
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- Els sistemes descentralitzats com els splits o petits equips 

autònoms, que només recirculen l’aire interior escalfant-lo o 

refredant-lo, quan sigui necessari utilitzar-los per garantir una 

temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recomanada 

per la Generalitat de Catalunya per estalviar energia o consumir-la 

de forma més eficient), i no es disposi de suficient aportació forçada 

d’aire exterior, es recomana fer-los servir amb velocitats de 

ventilador baixes. També pot ser adient complementar-ho amb 

ventilació natural, obrint portes o finestres, per tal que hi hagi 

renovació de l’aire. Cal tenir en compte que aquestes unitats 

generalment tenen filtres que no retenen els virus.  

- És aconsellable mantenir la humitat relativa superior a 30 %, atès 

que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més sensibles 

a les infeccions a humitats per sota del 10 -20 %. 

La neteja i desinfecció de les superfícies externes dels equips es pot fer 

amb els productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies. 
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14.- ANNEXOS 
 

ANNEX 1: Declaració responsable. 
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ANNEX 2: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. 

à Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, 

marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 

 Febre o febrícula  Mal de panxa 

 Tos  Vòmits 

 Dificultat per respirar  Diarrea 

 Congestió nasal  Malestar 

 Mal de coll  Dolor muscular 

 

à Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu 

amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 

 Febre o febrícula  Mal de panxa 

 Tos  Vòmits 

 Dificultat per respirar  Diarrea 

 Congestió nasal  Malestar 

 Mal de coll  Dolor muscular 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a 

l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat 

per comunicar-ho. En horari d’atenció del vostre centre d’atenció 

primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de 

pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
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ANNEX 3: Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció del centre 

educatiu. 

ü = Neteja i desinfecció     += Ventilació               n= Neteja 

 Abans 
de cada 

ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanal- 
ment 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   
+ 

 Mínim 10 ‘ 
tres cops al 
dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   
ü  

 
 

Passamans, 
d’escales 

   
ü  

 
 

Superfície de 
taulells 

   
ü  

 
 

Cadires 

   

ü  

 Especialmen
t en les 
zones que 
contacten 
amb les 
mans 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 

   
ü  

 
 

Aixetes    ü    
Ordinadors, 

sobretot teclats 
i ratolins 

   
ü  

 

Material 
electrònic: 
netejar amb 
un drap 
humit amb 
alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments 

a distància 

   
ü  

 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 

   
ü  

 

Fotocopiadores    ü   
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 Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 
vegada 
al dia 

Setmanal- 
ment 

Comentaris 

AULES I ESPAIS INTERIORS 
Ventilació 

de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superficies 
o 

punts de 
contacte 
freqüent 

amb 
les mans 

   ü    

Terra    ü    

Materials 
de 

jocs 
 n ü    

També si hi ha 
un canvi 
de grup 
d’infants Joguines  n ü    

LAVABOS 
Ventilació 

de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans 
 

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

Inodors    ü   

Terra i 
altres 

superfícies 
   ü   

Cubells de 
brossa 

  ü    
 

MIGDIADA EI3 A L’AULA ESTABLERTA PER A CADA GRUP ESTABLE 
Ventilació 

de 
l’espai 

  
 +  

Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Llit     ü   
Terra   ü     
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ANNEX 4: Llista de comprovació per a l’obertura diària de l’escola a 

l’inici de curs. 

C= en curs      F: fet 

Acció C F 

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte 
de les mesures de protecció i prevenció? 
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ANNEX 5: Llista de comprovació per a l’obertura diària de l’escola. 

C= en curs      F: fet 

Acció C F 

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

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos disposen de sabó 
suficient? 

  

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

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel 

suficient? 

  

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

  

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

  

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

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

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

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

 



    

ANNEX 6: Plànols entrades i sortides. 

 

EDIFICI 1 à E.I. 5 
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EDIFICI 1 à E.I. 4 
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EDIFICI 1 à E.I. 3 (B i C) 
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EDIFICI 1 à E.I. 3 (A i D) 

 

 



    

EDIFICI 2 à  2n 



    

EDIFICI 2 à  1r 



    

 


