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Objectius principals del Pla 

• Establir unes mesures organitzatives que 
garanteixin que l’escola esdevingui un espai 
segur. 

• Que l’escola sigui el màxim de presencial 
possible. 

• Vetllar per l’atenció dels infants. 

• Reorganitzar el dia a dia de l’escola 
contemplant les mesures sanitàries 
establertes. 

 



Aspectes a destacar 

• Mesures establertes pel Departament 
d’Educació i Salut. 

• Mesures organitzatives de l’escola: 

 - Entrades i sortides. 

 - Grups estables de convivència. 

 - Codocències i desdoblaments. 

 - Estona d’esbarjo: pati. 

 - Estona de migdia: menjador. 

 

 



Mesures establertes  
pel Departament d’Ensenyament 

 i Salut 



Mesures establertes pel Departament 
d’Ensenyament i Salut 

• Absència de simptomatologia relacionada amb la 
Covid. 

• No ser un contacte d’una persona diagnosticada 
de Covid 

• Ús de la mascareta. 

• Higiene de mans. 

• Mesures de ventilació, neteja i desinfecció. 

• Grups estables de convivència. 

 



Absència de simptomatologia 
relacionada amb la Covid-19 

Per poder assistir a 
l’escola els infants i 
el personal del 
centre no ha de 
presentar 
simptomatologia 
relacionada amb 
la covid. 

 



Ús de la mascareta 

• A l’entrada i 
sortida de 
l’escola. 

• Tot el dia quan 
les autoritats 
sanitàries ens 
ho indiquin. 

• Als espais 
comuns: 
passadissos, 
pati, menjador. 

Quan el nivell de risc 
contagi baixi i les 
autoritats sanitàries 
ens ho indiquin. 

Els infants 
d’educació infantil: 
P3, P4 i P5 



Recordem! 



Higiene de mans 

• A l’entrar i sortir de 
l’escola. 

• Quan faci falta. 

• Abans i després dels 
àpats. 

• Quan es va al lavabo. 

• En pujar del pati. 



Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

• Les finestres de les classes les deixarem un pèl 
obertes tot el dia. 

• Al baixar al pati, a mig matí, i a l’estona del 
migdia, deixarem les finestres obertes per fer 
una bona ventilació. 

• Tenim assignada una persona de neteja que 
farà torn de matí per tal de garantir la neteja i 
desinfecció de lavabos i aules. 



Mesures organitzatives de l’escola 



Entrades i sortides 



• Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i 
utilitzant les dues portes d'accés de l’escola per evitar 
aglomeracions. 

• Porta principal: educació infantil. 
• Porta del pati: educació primària. 
• Us demanem màxima puntualitat i que respecteu el 

torn que us hem assignat. 
• Les famílies d’educació infantil: 1 únic familiar pot 

entrar a l’escola per acompanyar a l’infant a l’aula. 
• A l’hora de la sortida les famílies de mitjans podran 

entrar al pati a buscar el seu fill/a. (1 únic familiar) 
• Els mestres de grans acompanyaran fins a la porta de 

sortida al seu alumnat. 
 





• L’escola ofereix l’acollida per part d’una mestra 
dels germans que hagin d’entrar en diferent 
torn. 

• L'accés a l’escola serà per la porta del fill que 
entri en el primer torn. 



Grups estables de convivència 

• Entenem com a grup estable aquell grup 
“bombolla” que conviurà durant tota la jornada 
escolar amb els mateixos companys. 

• Les diferents activitats lectives es realitzaran 
partint de l’agrupament del grup estable.   

• No hi haurà barreja d’infants de diferents grups 
estables. 

• Cada grup estable tindrà un tutor referent que 
formarà part de manera exclusiva d’aquest grup. 



• El nostre plantejament parteix de garantir el 
màxim de codocències – intervenció de dos 
mestres a l’aula- en el màxim de grups. 

• Realitzar el màxim de desdoblaments dins del 
grup estable per treballar en petit grup. 

• En ser dos docents a l’aula podrem potenciar 
les sortides a l’entorn més immediat de 
l’escola o bé fer propostes a l’exterior de 
l’escola. 



Organització dels agrupaments 



Al pati 



• Tots els grups esmorzen a l’aula. 

• A primària s’organitzen 2 torns de pati: mitjans i 
grans. 

• A infantil 1 torn de pati. 

• Els patis tindran zones de joc diferenciades per 
cada grup estable. Aquestes zones diferenciades 
s’aniran alternant al llarg de la setmana. 

• Cada grup estable disposarà de joguines i 
materials del pati propis del grup. 



Al menjador 



• Els infants educació infantil menjaran a la seva 
aula. 

• Els infants de primària menjaran al menjador en 2 
torns: mitjans i grans. 

• Els infants de primària baixaran al menjador amb 
la mascareta. Un cop a taula es podran treure la 
mascareta. 

• Seuran a taula amb els seus companys del grup 
estable.  

• Hi haurà una distància de 1,5m entre les taules 
dels diferents grups estables. 

• Les monitores seran les que serviran el menjar. 



Pla d’actuació en el cas de detectar un 
possible cas de Covid 

  

• El protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas inclourà la ràpida 
coordinació entre el Consorci d’Educació i de Salut pública.  

 
• Els passos a seguir són els següents: 
 
• Un infant sembla que té febre, o algun símptoma relacionat amb el COVID-19: mal 

de cap, diarrea... 
• El tutor avisa a un mestre de suport perquè es faci càrrec del grup. 
• El tutor acompanya a l’infant a consergeria per prendre la temperatura. El tutor i 

l’alumne s’ha de posar la mascareta. 
• En cas que es confirmi la febre: l’alumne ha de quedar separat del seu grup al 

despatx de visites. El tutor/a o un membre de l’equip directiu trucarà a la família. 
• La persona que contacta amb la família ha d’omplir el registre de seguiment de 

casos. 
• La custòdia de l’infant la farà el docent de suport amb ús de mascareta i guants. 
• Persona responsable de comunicar el possible cas al Consorci d'Educació serà la 

directora o la cap d’estudis. 
 



Què heu de tenir en compte a diari abans de 
portar els vostres infants a l’escola 



Ens retrobem el dilluns! 


