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MESURES COVID



Compromís de les famílies a verificar l’estat de salut dels vostres fills/es 

abans d’anar a l’escola i comprovar que no presenta cap dels símptomes,

que els Departaments de Salut i Educació determinen com a sospitosos i 

compatibles amb la COVID-19:

Febre o febrícula (superior a 37,5 °C)

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll

Congestió nasal

Mal de panxa

Vòmits i/o diarrees

Mal de cap

Malestar

Dolor muscular

DETECCIÓ DE CASOS

SI DETECTEM ALGUN D’AQUESTS 

SÍMPTOMES S’ACTIVARÀ EL 

PROTOCOL D’AÏLLAMENT I 

TRUCAREM ALS PARES I MARES.



PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19

Davant la sospita que un alumne presenti símptomes  
compatibles  amb  la  COVID-19,  es  duran  a  terme  les  
següents  accions:

- Es portarà a la persona a un espai aïllat.

- La Laia és la persona referent de la gestió Covid. Sempre
portaran la mascareta quirúrgica i es prendrà la temperatura.

- Es contactarà amb la família per tal que vingui a recollir-
lo.

- Es contactarà amb l’infermera de referència del centre per
informar del cas. Si presenta símptomes de gravetat es
trucarà al 061.



PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID-19

- El centre contactarà amb els Serveis Territorials d’Educació
per informar de la situació, i a través d’ells amb el servei de
salut pública.

- La família contactarà amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions oportunes.

- En cas que el resultat sigui positiu Salut Pública serà
l’encarregada de comunicar la situació a SSTT per
activar la gestió de la identificació, aïllament i seguiment
dels contactes estrets. En el cas que el resultat sigui
negatiu, la persona es podrà tornar a incorporar al centre.



ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES

ENTRADES: 

MATÍ: 9:05 a  9:15 

TARDA:  15:05 a 15:15

Entraran sols a  l’aula des de la porta del pati d’Infantil fins a la porta que 

comunica amb el pati.

SORTIDES: 

MATÍ: 12:35 a 12:45

TARDA: 16:35 a 16:45

Les famílies recolliran els infants per la porta de l’aula que comunica amb el 

pati.

TANT EN LES ENTRADES COM EN LES SORTIDES HEM 

DE PORTAR LA MASCARETA POSADA.



ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES

- Si arribeu tard haureu d’entrar per la porta principal i omplir el

registre d’entrada.

- Si arribeu abans us haureu d’esperar amb el vostre fill/a fins que

sigui el vostre torn.

- Us demanem que en el moment de recollir el nen/a, ho feu amb

la major fluïdesa i rapidesa possible, per tal de deixar l’entrada

lliure.

- Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir una persona

diferent a les autoritzades a recollir el/la seu/va fill/a, haureu de

comunicar-ho al tutor a través de l’agenda.



- Lectura digital (sense contacte) de la temperatura una vegada al dia.

- Kit de material individual.

- Patis per torns i dividits en zones. 

- Utilització controlada i limitada del material didàctic i joguines d’aula. 

- Desinfecció del material didàctic i joguines utilitzades.

Mesures d’higiene:

- Ús de mascareta en desplaçaments (portar una bosseta per guardar-la)

- Rentat de mans freqüent (amb aigua i sabó i paper de mans per

eixugar-se)

- Distància de seguretat (en els desplaçaments i quan estiguin fora del

seu grup estable).

- Ventilació dels espais utilitzats.

- Utilització dels lavabos per torns per tal de no coincidir alumnes de

diferents grups estables.

- Desinfecció dels lavabos després del seu ús.

- Pla de desinfecció diària de tots els espais del centre.

ORGANITZACIÓ DE L’AULA



Durant la primera setmana els nens i nenes han de portar el material que 

es demana a principi de curs (llibres, muda, mitjons, …) en una bossa 

amb el seu nom. A més, recordeu de posar el nom als diferents objectes. 

S’entregarà l’agenda quan portin el rebut de pagament de material

ENTREGA DEL MATERIAL



P-5 A: WASSILY KANDISKY



P-5 B: SALVADOR DALÍ 



- BATA DE CLASSE 

- BATA DE MENJADOR (quan s’escaigui) 

- BATA DE PINTURA (quan el/la mestre/a ho consideri)

- MITJONS ANTILLISCANTS (quan el/la mestre/a ho 

consideri)

- LLIBRE D’ACTIVITATS (divendres – dilluns)

ANIRÀ I TORNARÀ A L’ESCOLA



El dia a dia a P-5
Què fem al matí?
• SALUDAR

• HÀBITS D’HIGIENE

• POSAR LA BATA

• RUTINES DE L’AULA

• ACTIVITATS

• HÀBITS D’HIGIENE

• ESMORZAR

• HÀBITS D’HIGIENE

• PATI

• HÀBITS D’HIGIENE

• ACTIVITATS

• HÀBITS D’HIGIENE

• SORTIDA

Què fem a la tarda?
• SALUDAR

• HÀBITS D’HIGIENE

• ACTIVITAT

• HÀBITS D’HIGIENE

• SORTIDA



POSAR LA BATA

- Un dels objectius d’aquesta etapa consisteix

en què els infants siguin AUTÒNOMS. És per

això que us agraïm que portin roba que faciliti

aquesta tasca.

- Us recordem que les jaquetes i les bates han

d’estar marcades AMB EL NOM i portar una

BETA per a poder-les penjar.



PASSEM LLISTA MIREM QUIN TEMPS FA

I EL DIA DE LA SETMANA

HÀBITS I RUTINES



HÀBITS D’HIGIENE

- Els nens/es haurien de venir amb 
roba còmoda, fàcil de pujar i baixar 
per ells mateixos. Evitar de portar 
cinturons, petos o roba que dificulti la 
seva autonomia.

AUTONOMIA A L’HORA D’ANAR 
AL WC

RENTAR-SE LES  
MANS AMB 

FREQÜÈNCIA

SER POLIT/DA A 
L’HORA DE MENJAR 



L’ESMORZAR

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

NO PORTAR TOVALLÓ
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ANIVERSARIS

- Els nens/es que fan l’aniversari i ho volen celebrar amb els

companys/es poden portar coca i xocolata.

- Es demana avisar amb prèvia antelació al mestre, per tal de

comunicar-ho a les altres famílies.

- La coca no pot estar elaborada a casa i l’han de portar tallada del

forn.

- No es pot bufar espelmes.

- Cadascú decorarà la seva propia corona.

- Poden portar el seu esmorzar igualment i la coca se l’endurien a

casa.



ÀREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

Identificar i controlar el seu propi cos.

Potenciar l’autonomia personal i socialitzar amb els altres.

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN 
Conèixer la realitat del que l’envolta: família, medi,

societat, cultura, animal… a través de l’experimentació real.

ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Llenguatge verbal (conversa, lectoescriptura, biblioteca,             

anglès,  filosofia…)

Llenguatge musical

Llenguatge matemàtic 

Llenguatge visual i plàstic (plàstica, informàtica...)

ACTIVITATS



TREBALLEM PER PROJECTES

- ELS/LES NENS/ES TRIEN EL TEMA A TREBALLAR

- QUÈ SABEM I QUÈ VOLEM SABER?

- AVALUACIÓ INICIAL

- ACTIVITATS D’APRENENTATGE

- QUÈ HEM APRÈS?



TREBALLEM PER CENTRES D’INTERÈS

TREBALLEM ELS CENTRES D’INTERÈS COM: 

- La Tardor
- La Primavera
- Kandinsky / Dalí
- Les Festes: La Fira del Vendrell, Nadal, 

Carnaval, La Pasqua...



RACONS

Ajudar a l’infant a ser 

responsable amb el 

material
i amb el treball.

Potenciar la necessitat 

i les ganes

d’aprendre
I d’adquirir 

coneixements nous.

Afavorir l’autonomia
de l’infant... Aprendre a organitzar-se

I a planificar la feina.

Espais delimitats 

de la classe.

A través del joc el/la nen/a 

construeix el seu propi coneixement.



SORTIDES ESCOLARS

- SORTIDA A MENJAR LA TRUITA

- MOSSOS D’ESQUADRA



SERVEI DE TRANSPORT

- Els  alumnes  que  fan  ús  del  transport  escolar entraran  per  la  

porta  principal  acompanyats/des d’un/a monitor/a i s’esperaran a la 

sala de mestres, amb el/la mateix/a monitor/a,  fins  l’hora  d’anar  a  

classe.  Un  mestre  els  acompanyarà  a  l’aula.

- Els nens i nenes han de portar la mascareta dins i fora de l’autocar.

MENJADOR I ACOLLIDA
- Podeu trobar la Informació i inscripcions a la pàgina web de l’escola.

https://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/

- En cas de tancament del centre per confinament, la cuina romandrà 

oberta per cuinar els menús per l’alumnat amb ajut de menjador.

https://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
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ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES

Seran telemàtiques o telefòniques 

Dimecres de 12:45h a 13:45h.

COMUNICACIÓ DIÀRIA: 
Agenda, correu electrònic, pàgina web, telèfon.

COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA

JUSTIFICACIÓ DE FALTES

Cal escanejar o enviar una foto del justificant al correu del tutor/a:

P5A: francesc@escolamartamatavendrell.cat

P5B: lydiaacosta@escolamartamatavendrell.cat 

Si el tràmit ha de ser presencial, caldrà demanar cita prèvia.



MATERIAL ED. INFANTIL
- FOTOCÒPIES

- CARTULINES

- LLAPIS

- GOMES

- RETOLADORS

- MAQUINETES

- PLASTIDECORS

- COLORS DE FUSTA

- COL.LA

- VERNÍS

- PINTURES

- CERES

- AQUAREL.LES

- PINZELLS PER PINTAR

- COLA DE BARRA

- PLASTILINA

- GOMETS

- RODETS

- FÀSTENERS

- FULLS DE DIBUIX

- TISORES

- PUNXONS I FELPES

- DIFERENTS TIPUS DE PAPER: PINOTXO, CEL.LOFANA, DE SEDA,…

- FANG I/O PASTA PER MOLDEJAR

- TAPES D’ÀLBUMS

- MATERIAL DIVERS DE PLÀSTICA: ESPELMES, PALS DE GELAT, 
CANYETES,…

- FULLS DE COLORS

- CARPETA DELS DEURES

- MATERIALS DIDÀCTICS I JOCS

- MATERIAL DIVERS PER A FESTES I JORNADES (Castanyada, carnaval, fi 
de curs…)



RECORDEM

LES JOGUINES PERSONALS ES QUEDEN FORA DE L’ESCOLA

NO PORTEM LLAMINADURES

SI ESTEM MALALTS NO VENIM A L’ESCOLA

MARQUEM ELS OBJECTES AMB EL NOM

SI VOLEM REPARTIR LES INVITACIONS D’ANIVERSARI HO PODEM FER 

FORA DE L’ESCOLA 

DEIXA EL PARAIGÜES  A LA PERSONA QUE ET PORTI A L’ESCOLA

MARQUEM LES SABATES I ELS MITJONS ANTILLISCANTS AMB EL NOM

MIREM PERIÒDICAMENT EL CAP DEL NOSTRE FILL/A. EN CAS DE 

TROBAR LLÉMENES O POLLS FER EL TRACTAMENT NECESSARI 



- Sota instruccions del Departament, dins del grup “bombolla” 

poden fer vida normal sense barrejar-se amb altres grups i no 

cal la mascareta a P5 dins de l’aula, però si algú la vol portar la 

pot dur.

- No cal la distància en un grup estable.

- A casa s’han de comprometre a mirar la temperatura, però 

els/les mestres els hi prendrem la temperatura un cop al dia.

- La carta de compromís s’ha modificat pel COVID i us 

l’entregarem el primer dia de classe per signar.

- De moment no hi haurà extraescolars.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE



EN CAS DE CONFINAMENT

- En cas de confinament s’enduran els seus llibres i els seu

“kit escolar COVID” per continuar les classes des de casa.

Quan tornem a l’escola presencial s’ha de retornar. I ens

connectaríem online 3 cops a la setmana.



Totes aquestes mesures organitzatives estan recollides al Pla 

d’Obertura de Centre i s’han fet seguint les indicacions del 

Departament d’Educació amb les recomanacions del 

Departament de Salut. 

- El document, presentat i aprovat en claustre i consell escolar, es 

pot consultar a la web de l’escola.

- Gràcies per la vostra 
comprensió i col·laboració



JA PER ACABAR US DEMANEM QUE...

Respecteu l’horari de l’escola 

(puntualitat)
Assistiu a l’escola amb regularitat  i 

justifiqueu les faltes.

Col.laboració 

escola - família

http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
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MOLTES

GRÀCIES PER LA 

VOSTRA 

ASSISTÈNCIA

I COL·LABORACIÓ!


