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

CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE. 

 

En el cas que tornem a un confinament ja sigui parcial o un possible tancament del  centre hem previst les 

següents accions, moltes de les quals, ja hem desenvolupat al llarg del confinament durant el tercer 

trimestre del curs 2019-2020.  

Durant el confinament del curs 2019-2020 hem treballat  a través de la plataforma Teams per les classes 

online i a través del correu electrònic, telèfon i/o WhatsApp si detectàvem que l’alumne/a no es connectava 

habitualment.  Més concretament, des de 4t de primària a 4t d’ESO hem realitzat les classes tal i com tenien 

en l’horari habitual i cada professor es connectava a les hores corresponents. Des de P3 i fins a 3r de primària 

es feien dues connexions diàries amb la tutora i també amb docents especialistes. Una connexió es feia al 

matí i una altra a la tarda.  

En la a planificació pel curs 2020-21 hem previst també que a l’inici del curs prepararem tot el material de 

fitxes necessari per cada alumne/a per tal que, en cas de confinament, es pugui lliurar de manera immediata 

als/les alumnes i disposin, físicament, d’un banc de recursos en paper. 

El contacte amb els/les alumnes es farà a través de la plataforma Teams d’Office 365, tots els/les nostres 

alumnes tenen usuari i el contacte amb les famílies a través del correu electrònic de la plataforma Clickedu 

de gestió educativa, via telefònica i/o WhatsApp . 

En cas d’un possible confinament parcial o tancament del centre procedirem a actuar com s’especifica en el 

quadre següent: 

 

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

INFANTIL Classes online, 
material i 
fotocòpies 

Plataforma Teams. 
Diàriament. 
Classes habituals 

Plataforma Teams  
Setmanalment 

Clickedu   Mail. 
Setmanalment 

CICLE INICIAL  
PRIMÀRIA 

Classes online i 
fotocòpies 

Plataforma Teams.  
Diàriament. 
Classes habituals 

Plataforma Teams 
Setmanalment 

Clickedu.  Mail. 
Setmanalment 

CICLE MITJÀ  
PRIMÀRIA 

Classes online i 
fotocòpies 

Plataforma Teams. 
Diàriament. 
Classes habituals 

Plataforma Teams 
Setmanalment 

Clickedu.  Mail. 
Setmanalment 

CICLE SUPERIOR 
PRIMÀRIA 

Classes online i 
fotocòpies 

Plataforma Teams. 
Diàriament. 
Classes habituals 

Plataforma Teams 
Setmanalment 

Clickedu.  Mail. 
Setmanalment 

ESO Classes online i 
fotocòpies 

Plataforma Teams. 
Diàriament. 
Classes habituals  

Plataforma Teams 
Setmanalment 

Clickedu.  Mail. 
Setmanalment 
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2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS.  

 

Per tal de garantir la màxima seguretat dels/de les nostres alumnes al llarg del curs 2020-21 i fins que la 

pandèmia es doni per finalitzada, es durà a terme l’agrupació d’especialistes per nivell o grup classe estable, 

de manera que el nombre de professionals que passi per cada grup sigui el menor possible. 

La concreció de mestres o professors/es que treballaran a cada nivell no podem facilitar-la fins que puguem 

elaborar els horaris definitius. Abans de començar el curs els farem arribar els horaris lectius de cada grup 

classe. En la mesura de les nostres possibilitats intentarem que en cada grup estable d’Infantil i Primària 

entri el menor nombre possible de professionals, això sí, garantint sempre el compliment del nostre Projecte 

Educatiu. En els grups de secundària no és possible minimitzar el personal donat que cada un/a d’ells/d’elles 

treballen depenent de la seva especialitat. 

 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 
P1 5 Tutora 1   Aula Llar Pati 

P2 13 Tutora 1   Aula Llar Pati 

P3 (1) 25 Tutor / a 
1 (especialista 

anglès, música i 
reforç) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula P3 Pati 

P4 (1) 27 Tutor /a 
1 (especialista 

anglès, música i 
reforç) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula P4 Pati 

P5 (1) 25 Tutor /a 
1 (especialista 

anglès, música i 
reforç) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula P5 Pati 

1r Prim 
(1) 

26 Tutor /a 
1 (especialista 

anglès, música i 
reforç) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula 1r 
Pati / Aula de reforç / 

Gimnàs  

2n Prim 
(1) 

27 Tutor /a 

2 (especialista 
anglès, música, 

reforç i Ed. 
Física) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula 2n 
Pati / Aula de reforç/ 

Gimnàs 

3r Prim 
(1) 

26 Tutor /a 

2 (especialista 
anglès, música, 

reforç i Ed. 
Física) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula 3r 
Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

4t Prim 
(1) 

23 Tutor /a 

2 ( especialista 
anglès, música, 

reforç i Ed. 
Física) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula 4t 
Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

5è Prim 
(1) 

26 Tutor /a 

2 ( especialista 
anglès, música, 

reforç i Ed. 
Física) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula 5è 
Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

6è Prim 
(1) 

27 Tutor /a 

2 ( especialista 
anglès, música, 

reforç i Ed. 
Física) 

 
2 

(logopeda, 
psicòloga) 

Aula 6è 
Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

1r ESO (1) 30 Tutor /a 
10 

(especialistes) 
 

1 
(psicòloga) 

Aula 1r 
ESO 

Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

2n ESO (1) 32 Tutor /a 
10 

(especialistes) 
 

1 
(psicòloga) 

Aula 2n 
ESO 

Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

3r ESO (1) 33 Tutor /a 
10 

(especialistes) 
 

1 
(psicòloga) 

Aula 3r 
ESO 

Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu 

4t ESO (1) 30 Tutor /a 
10 

(especialistes) 
 

1 
(psicòloga) 

Aula 4t 
ESO 

Pati / Aula de reforç / 
Gimnàs / Poliesportiu  
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Tant els especialistes d’Infantil i de Primària com el personal de l’ESO sempre durà posada la mascareta a 

l’aula, ja que entren a més d’un grup estable. En el cas que algun d’aquests/es professionals hagi d’aïllar-se 

procedirem a efectuar la substitució tal i com se’ns indiqui des del Departament d’Educació en aquell 

moment. 

El personal de suport i d’atenció educativa també durà sempre posada la mascareta ja que tracten amb 

alumnes de diferents grups estables. 

La utilització dels espais comuns es programarà de manera que no coincideixi més d’un grup estable. En el 

cas que hagin de coincidir es delimitaran els espais seguint les distàncies socials marcades en cada moment. 

  

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL.  

Donades les circumstàncies especials del curs, aquest servei quedarà forçosament minvat, només 

mantindrem el funcionament de cursos anteriors per alumnes de la Llar d’Infants. 

 

Per la resta d’alumnes només es podrà fer efectiu per aquelles famílies que el necessitin de manera fixe i 

estable al llarg del curs. Poder oferir-lo suposa la contractació de personal addicional tant per la seva 

vigilància com per la posterior desinfecció de l’espai utilitzat. 

 

La inscripció d’aquest servei serà per tot el curs amb el compromís de fer efectiu el seu pagament. Tot i així 

a començaments de setembre atendrem les seves sol·licituds per tal de poder establir tant la viabilitat del 

servei com la seva organització i si és necessari la col·laboració de les famílies per garantir-lo. 

 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR.  

Com vostès saben el menjador no és utilitzat per tots/es els/les alumnes del centre, la qual cosa dificulta 

molt, en aquest moment, l’organització tant de torns com d’espais d’aquest servei. Tot i així i tenint en 

compte les dades d’usuaris del cursos anteriors la planificació feta en  aquest moments per l’organització 

d’aquest servei serà la següent: 

• El alumnes tant de la Llar d’Infants com de P3, dinaran a les seves aules amb el seu grup estable.  

 

• Alumnes de P4 i P5, dinaran en el primer torn de 12:30 a 13:00 hores a l’espai habitual de menjador 

separats respectant el grup estable de cada curs i complint les mesures de distanciament social 

marcades entre els grups de no convivència. Una vegada acabats de dinar marxaran amb la seva 

monitors a l’espai destinat per realitzar tasques lúdiques però controlades, on no es barregin 

alumnes d’un grup amb l’altre. Si pel nombre d’alumnes és necessari posarem un/a monitor/a per 

cada grup i/o dinaran a l’aula. 

 

• Alumnes de 1r, 2n i 3r, dinaran en el segon torn de 13:00 a 13:30 hores a l’espai habitual de 

menjador separats respectant el grup estable de cada curs i complint les mesures de distanciament 

social marcades entre els grups de no convivència. Una vegada acabats de dinar marxaran amb la 

seva monitors a l’espai destinat per realitzar tasques lúdiques però controlades, on no es barregin 

alumnes d’un grup amb l’altre. Si pel nombre d’alumnes és necessari posarem un/a monitor/a per 

cada grup i/o dinaran a l’aula. 
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• Alumnes de 4t, 5è i 6è , dinaran en el tercer torn de 13:30 a 14:00 hores a l’espai habitual de 

menjador separats respectant el grup estable de cada curs i complint les mesures de distanciament 

social marcades entre els grups de no convivència. Una vegada acabats de dinar marxaran amb la 

seva monitors a l’espai destinat per realitzar tasques lúdiques però controlades, on no es barregin 

alumnes d’un grup amb l’altre. Si pel nombre d’alumnes és necessari posarem un/a monitor/a per 

cada grup i/o dinaran a l’aula. 

 

• Alumnes de l’ESO, dinaran en el quart torn de 14:00 a 14:30 hores a l’espai habitual de menjador 

separats respectant el grup estable de cada curs i complint les mesures de distanciament social 

marcades entre els grups de no convivència. Una vegada acabats de dinar marxaran amb la seva 

monitors a l’espai destinat per realitzar tasques lúdiques però controlades, on no es barregin 

alumnes d’un grup amb l’altre. Si pel nombre d’alumnes és necessari posarem un/a monitor/a per 

cada grup. 

 

En cas que el volum d’alumnes que utilitzin el servei de menjador ho requereixi, dinaran a les classes sense 

traslladar-se al menjador. 

 
AQUESTA ORGANITZACIÓ ÉS MERAMENT INFORMATIVA A L’ESPERA DE PODER EFECTUAR UNA DISTRIBUCIÓ REAL 

QUAN PUGUEM CONCRETAR EL NOMBRE D’USUARIS. 

 

Aquest curs, per motius evidents d’organització,  les inscripcions esporàdiques a aquest servei s’hauran 

de fer com a mínim la setmana anterior a la utilització del servei.  
 

NOMÉS S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA D’AQUELLS ALUMNES QUE HO PUGUIN JUSTIFICAR I SIGUI 

UNA NECESSITAT REAL I SOBREVINGUDA. 

 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I PISCINA.  

 

Aquest tipus d’activitats s’organitzaran, com cada curs, al setembre segons la demanada i les circumstàncies 

que hi hagi en aquell moment. 
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3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES.  

 

Per tal d’evitar aglomeracions de persones a les entrades i sortides de l’escola es prendran les següents 

mesures.  

1. Sol·licitarem permís a l’Ajuntament per tal de tancar el carrer al tràfic durant el temps programat 

per realitzar aquestes tasques. 

2. A tots els llocs on hi hagi alumnes hi haurà almenys un docent amb mascareta per tal d’evitar 

aglomeracions i contactes entre alumnes de diferents grups estables. 

3. En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre així com 

en els passadissos i llocs de concurrència dels/de les alumnes i el personal del centre educatiu, 

tothom ha de dur posada la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar 

mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

4. Tot el  personal educatiu del centre disposarà de termòmetres per prendre la temperatura als/ a les 

alumnes quan arribin a l’escola o en cas de detectar algun símptoma. 

5. En cas de pluja establirem un marge de 15 minuts tant a les entrades com a les sortides sempre per 

tal d’evitar aglomeracions de persones. 

6. Els preguem la màxima puntualitat a les hores d’entrades i de sortides, un ordre metòdic i civisme 

pel bon funcionament del centre i evitar al màxim el contacte entre persones de diferents grups 

estables.  

7. Els preguem que, en cap cas, es situïn davant de les portes de sortida, encara que portin posada la 

mascareta. 

 

 

ENTRADA I SORTIDA ALUMNES LLAR D’INFANTS 

Aquest curs s’ha reduït l’admissió d’alumnes d’aquest nivell al centre per tal d’intentar garantir al màxim la 

seva seguretat. 

Els/les alumnes de la Llar d’Infants entraran i sortiran del centre per la porta d’Infantil i accediran 

directament a la seva aula. Els adults no podran o han d’evitar en la mesura del possible entrar al centre. El 

personal d’aquest nivell  serà l’encarregat d’acompanyar aquests alumnes fins el lloc que correspongui. 

 

 

 

ACCÉS GRUP 
HORARI ENTRADA 

MATÍ 

HORARI 
SORTIDA 
MIGDIA 

HORARI 
ENTRADA 

TARDA 

HORARI 
SORTIDA 
TARDA 

Portes 
d’Infantil 

Llar d’ 
infants 
 

8:00 a 8:30 h 
Entrada Lliure 

12:30 a 12:45 h 14:45 a 15:00 h 16:30 a 16:45 h 

Infantil 
  

8:30 a 9:00 h 
Amb intervals de 10 
minuts. 

12:45 a 13:00 h 15:00 a 15:15h 16:45 a 17:15 h 

Porta 
Principal 

Primària 8:30 a 9:00 h 
Amb intervals de 5 
minuts. 

12:45 a 13:15 h 14:40 a 15:00 h 16:45 a 17:15 h 

ESO 8:00 a 8:20 h 
Amb intervals de 5 
minuts. 

13:15 a 13:35 h 15:15 a 15:30 h 17:15 a 17:30 h 
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ENTRADA I SORTIDA ALUMNES INFANTIL 

Els alumnes de P3 entraran dins de les hores indicades i seran acompanyats a la seva aula. Aquest curs i de 

manera provisional hem establert que la seva aula estigui situada a la planta d’entrada de l’escola al costat 

del menjador.  

Els/les alumnes de P4 entraran dins de les hores indicades i romandran al menjador vigilats/des per un/a 

docent, en el cas que no pugui ser la seva tutora, amb mascareta. Quan hi siguin tots/es accediran només 

amb el seu grup a la seva aula. 

Els/les alumnes de P5 entraran dins de les hores indicades i aniran directament a la seva aula on estaran 

vigilats per un/a docent, en el cas que no pugui ser la seva tutora,  amb mascareta. 

Els grups d’infantil aniran sortint en ordre en l’horari marcat evitant aglomeracions i es col·locaran al carrer, 

per facilitar la recollida,  en uns llocs marcats i distanciats corresponentment per cada grup estable. 

Durant la sortida del migdia i l’entrada a la tarda  l’espai de temps és més reduït perquè habitualment hi 

ha molts menys alumnes que marxin a casa. 

 

HORARIS ESTABLERTS 

GRUP HORARI D’ENTRADA MATÍ HORARI SORTIDA MIGDIA HORARI ENTRADA TARDA HORARI SORTIDA TARDA 

P3 8:30 a 8:40 hores 12:45 a 12:50 hores 15:00 a 15:05 hores 16:45 a 16:55 hores 

P4 8:40 a 8:50 hores 12:50 a 12:55 hores 15:05 a 15:10 hores 16:55 a 17:05 hores 

P5 8:50 a 9:00 hores 12:55 a 13:00 hores 15:10 a 15:15 hores 17:05 a 17:15 hores 

 * Aquest horaris poden ser modificats per garantir una major eficàcia dels mateixos. 

 

ENTRADA I SORTIDA ALUMNES DE PRIMÀRIA 

Els grups de 1r a 4rt de Primària  accediran al centre per la porta principal i aniran al gimnàs on es col·locaran 

als espais habilitats per cada curs, distanciats físicament per cintes. Estaran en tot moment vigilats per 

docents amb mascareta. Esperaran al gimnàs i quan a  l’inici de la jornada lectiva aniran per ordre i de 

manera individualitzada, cada grup, a la seva aula.   

Els grups de 5è i 6è de Primària, donat que són més grans i responsables accediran directament a les seves 

aules on els esperarà un/a docent habitual del seu grup. A cada planta hi haurà un/a docent vigilant que 

respectin les normes d’actuació i seguretat en els espais conjunts.  

Durant la sortida del migdia i l’entrada a la tarda  l’espai de temps és més reduït perquè habitualment hi 

ha molts menys alumnes que marxin a casa. 

Els grups de primària aniran sortint en ordre i sense aglomeracions dins l’horari indicat i es col·locaran al 

carrer als llocs indicats i separats per cada grup estable. 
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Els intervals a les sortides és de només 5 minuts perquè entenem que no necessitem més temps per baixar 

les escales i situar a cada grup en el seu punt de recollida. Els/les alumnes estaran acompanyats per un/a 

docent fins a finalitzar aqueta tasca. 

Els alumnes  més grans que marxin sols o recullin algun germà petit han de presentar per escrit autorització 

per fer-ho. És important que es produeixin els menys canvis possibles en aquetes recollides per tal de poder 

organitza-ho de la manera més segura i eficaç possible. 

 

HORARIS ESTABLERTS 

GRUP HORARI D’ENTRADA MATÍ HORARI SORTIDA MIGDIA HORARI ENTRADA TARDA 
HORARI SORTIDA 

TARDA 

1r 8:30 a 8:35 hores 12:45 a 12:50 hores 14:40 a 14:45 hores 16:45 a 16:50 hores 

2n 8:35 a 8:40 hores 12:50 a 12:55 hores 14:45 a 14:50 hores 16:50 a 16:55 hores 

3r 8:40 a 8:45 hores 12:55 a 13:00 hores 14:50 a 14:55 hores 16:55 a 17:00 hores 

4t 8:45 a 8:50 hores 13:00 a 13:05 hores 14:55 a 15:00 hores 17:00 a 17:05 hores 

5è 8:50 a 8:55 hores 13:05 a 13:10 hores 14:50 a 15:00 hores 17:05 a 17:10 hores 

6è 8:55 a 9:00 hores 13:10 a 13:15 hores 14:50 a 15:00 hores 17:10 a 17:15 hores 

* Aquest horaris poden ser modificats per garantir una major eficàcia dels mateixos. 

 

ENTRADA I SORTIDA ALUMNES SECUNDÀRIA 

Els alumnes de l’ESO aniran entrant en l’horari indicat i accediran directament la seva aula corresponent on 

hi serà un docent que els rebrà. 

Les sortides dels grups d’ESO es faran de manera esglaonada evitant contacte entre grups estables i sempre 

acompanyats amb un docent amb mascareta fins que surtin del centre. 

 

GRUP HORARI D’ENTRADA MATÍ 
HORARI SORTIDA 

MIGDIA 
HORARI ENTRADA TARDA HORARI SORTIDA TARDA 

1r 8:00 a 8:05 hores 13:15 a 13:20 hores 15:15 a 
15:20 
hores 

 
15:20 a 
15:25 
hores 

 
15:25 a 
15:30 
hores 

U
n

 d
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ru
p
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e
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n
s 

e
l s

e
u

 h
o
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ri

, 

e
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o
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t 
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u
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ó
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a 
 d

e
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5
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7

:0
0
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. 

17:15 a 
17:20 
hores 

 
17:20 a 
17:25 
hores 

 
17:25 a 
17:30 
hores 

U
n

 d
e
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 d
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7
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0
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. 

2n 8:05 a 8:10 hores 13:20 a 13:25 hores 

3r 8:10 a 8:15 hores 13:25 a 13:30 hores 

4rt 8:15 a 8:20 hores 13:30 a 13:35 hores 

* Aquest horaris poden ser modificats per garantir una major eficàcia dels mateixos. 
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4. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19.  

 

En un entorn com l’escola, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més 

estrets, és una de les mesures més rellevants per tal de mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.. 

Si hi ha la sospita que una persona, alumne o treballador, comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 establirem el següent pla d’actuació: 

• Portar la persona a un espai separat d’ús individual. 

• Col·locar-li una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 

• Prendre’m la temperatura. 

• En cas que sigui un alumne/a. Contactar amb la família per tal que vinguin a buscar l’alumne/a. 

• Si els símptomes són greus telefonarem al 061. 

• El centre contactarà amb La Direcció dels Serveis Territorials d’Educació per informar de la 

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

• Salut pública serà qui determinarà les mesures pertinents que s’han de prendre. 

 

CASOS POTENCIALS ESPAI HABILITAT 
PER L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

REUBICAR 
L’ALUMNE/A  I 

CUSTODIAR-LO/LA 
FINS QUE EL/LA 

VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

RESPONSABLE DE 
COMUNICAR A 

SERVEIS 
TERRITORIALS 

INFANTIL Sala Professors. 
Primera planta. 
 

Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula en 
el moment de la 
detecció. 

Tutor/a o docent 
habitual del grup,  
o equip directiu. 

Equip directiu 

PRIMÀRIA Sala reforç 
individualitzat 2a 
planta. 

Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula en 
el moment de la 
detecció. 

Tutor/a o docent 
habitual del grup,  
o equip directiu. 

Equip directiu 

ESO Sala reforç 
individualitzat 3a 
planta. 

Docent del grup 
estable o docent 
que el té a l’aula en 
el moment de la 
detecció. 

Tutor/a o docent 
habitual del grup,  
o equip directiu. 

Equip directiu 

 

  



  
 
 

   PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-2021 (PROVISIONAL) 

 

 

5. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

 ✓  ✓  Després de cada canvi 
de grup classe o docent. 

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

   ✓  Després i  durant 
l’entrada, pati, sortida i 
menjadors. 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   ✓   

Cadires i bancs    ✓  Especialment en 
les zones que 
contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

   ✓  Ús exclusiu de cada     
docent 

Aixetes    ✓   

Botoneres dels 
ascensors 

   ✓  Cada alumne i cada 
docent disposa d’un 
ordinador personal 
proporcionat pel centre. 
La fotocopiadora només 
s’utilitzarà la de la 
secretaria. 

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

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

   ✓  

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

   ✓  

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   ✓  

Fotocopiadores    ✓  



  
 
 

   PLA D’ACTUACIÓ CURS 2020-2021 (PROVISIONAL) 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC 
INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superficies 
o punts de 
contacte 
freqüent 
amb 
les mans 

   ✓   
37 

Terra    ✓   

Materials 
de jocs 

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

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se 
al rentaplats 

Proporcionarem, en la 
mesura del possible, 
joguines, 
individualitzades 

   

Joguines 
de plàstic 

 n ✓   

Joguines o 
peces de 
roba 

  ✓   Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 

✓ ✓     

Plats, gots,  ✓    Amb aigua calenta: 
coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 
  Sense aigua calenta: 
  desinfecció en dilució 

de 
  lleixiu al 0,1 %. 

Els plats i gots són d’un 
sol ús, es llencen. 

Taules, 
safates de 
trona 

✓ ✓     

Taulells  ✓     

Utensilis 
de cuina 

 ✓     

Taules per 
a usos 
diversos 

✓ ✓     

Terra    ✓   



 

 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE 
BOLQUERS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Canviadors  ✓     

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

Inodors    ✓  

Terra i 
altres 
superfíci
es 

   ✓  

Dutxes  ✓     

Cubells 
de 
brossa, 
bolquers 
o 
compres
es 

  ✓    

ZONES DE DESCANS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Bressol
s i llits 

  ✓    

 
També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 
El rentat serà a càrrec de 
les famílies. 

Fundes 
de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra   ✓   També si hi ha un canvi 
de 
grup d’infants 

Altres 
superfíci
es 

  ✓   

 
 
 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child 

Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària 

i Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

  



 

 

 

Per millorar la ventilació de les aules es canviaran les finestres que donen als patis interiors de ventilació 

així com el sistema d’obertura d’una de les finestres de cada aula que dona a la façana del carrer per tal 

de poder establir un augment notable de la circulació de l’aire i poder realitzar una ventilació correcta i 

continuada dels espais, deixant les finestres i portes obertes sempre que sigui possible,  i com a mínim 3 

vegades al dia, per ventilar bé l’espai. 

Si quan es posi en marxa l’escola considerem que necessitem obrir més finestres de la façana ho farem. 

 Més mesures de seguretat: 

Totes les aules del centre disposaran de : 

• Sanytol i/o productes similars, per desinfectar taules i cadires. 

• Paper per netejar i llençar després de cada ús les superfícies. 

• Sabó de mans i gel hidroalcohòlic. 

No es podran deixar cotxets al centre. 

Cada alumne i cada docent disposaran de fundes individuals de plàstics per tal de guardar els seus 

utensilis escolars i la mascareta quan no sigui necessària. 

Es faran divisions físiques mitjançant cintes de separació al gimnàs per tal de separar cada grup estable 

quan sigui necessari, especialment a les entrades de primària. També es farà una divisió física a 

l’entrada d’Infantil per separar l’accés a l’escola de la Llar d’infants. 

Sempre es vetllarà per mantenir les mesures de seguretat i higièniques així com les distàncies de 

seguretat de persones que no formen part del grup estable. 

 

Per garantir el bon funcionament del centre i la continuïtat de totes les classes presencials a l’escola 

al llarg del proper curs, és indispensable comptar amb la seva col·laboració, civisme i responsabilitat. 

Estem segurs que podem comptar amb vostès! 

 

 

 


