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PROTOCOL COVIDPROTOCOL COVID



ENTRADES I SORTIDESENTRADES I SORTIDES
PORTA VERDA GRAN PATI 

PRIMÀRIA
C/Puig i Cadafalch

EI3A:
Entrada matí � 8h50’
Entrada tarda � 15h
Sortida tarda � 16h20’

EI3B:
Entrada matí � 9h
Entrada tarda � 15h
Sortida tarda � 16h30’

PORTA VERDA GRAN PATI 
PRIMÀRIA

C/Puig i Cadafalch

EI3A:
Entrada matí � 8h50’
Entrada tarda � 15h
Sortida tarda � 16h20’

EI3B:
Entrada matí � 9h
Entrada tarda � 15h
Sortida tarda � 16h30’

PORTA VERDA MITJANA 
PATI ED. INFANTIL

C/Puig i Cadafalch

EI3A i EI3B:
Sortida migdia � 12h30’

PORTA VERDA MITJANA 
PATI ED. INFANTIL

C/Puig i Cadafalch

EI3A i EI3B:
Sortida migdia � 12h30’



REQUISITS PER ENTRAR 
AL CENTRE

REQUISITS PER ENTRAR 
AL CENTRE

Absència de simptomatologia compatible amb la 
COVID-19 (sense haver pres cap fàrmac)

Absència de simptomatologia compatible amb la 
COVID-19 (sense haver pres cap fàrmac)

No convivents o contacte estret amb un positiu 
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors

No convivents o contacte estret amb un positiu 
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors

A l’inici de curs les famílies vau signar una declaració 
responsable COVID-19

A l’inici de curs les famílies vau signar una declaració 
responsable COVID-19



MESURES HIGÈNIQUESMESURES HIGÈNIQUES
Una mascareta higiènica o quirúrgica posada per entrar 

a l’escola.
Una mascareta higiènica o quirúrgica posada per entrar 

a l’escola.

Un paquet de 10 mascaretes de recanvi per alumne que 
es quedaran a l’aula per si es necessiten.

Un paquet de 10 mascaretes de recanvi per alumne que 
es quedaran a l’aula per si es necessiten.

Higiene freqüent de mans (rentat de mans a l’entrada i 
sortida de l’escola, abans i després dels àpats, abans i 
després de cada activitat, abans i després del pati).
En el rentat de mans combinarem el rentat de mans 

d’aigua i sabó i el gel hidroalcohòlic.

Higiene freqüent de mans (rentat de mans a l’entrada i 
sortida de l’escola, abans i després dels àpats, abans i 
després de cada activitat, abans i després del pati).
En el rentat de mans combinarem el rentat de mans 

d’aigua i sabó i el gel hidroalcohòlic.

L’escola disposa d’un servei de neteja continu: lavabos, 
baranes, poms.. 

L’escola disposa d’un servei de neteja continu: lavabos, 
baranes, poms.. 

Portes i finestres obertes sempre que es pugui i 
ventilació de l’aula mínim 3 cops al dia. 

Portes i finestres obertes sempre que es pugui i 
ventilació de l’aula mínim 3 cops al dia. 



ORGANITZACIÓ ESBARJOORGANITZACIÓ ESBARJO

La sortida al pati serà esglaonada (Ei3 sortirem
de 10’10h a 10’40h).

Tenim el pati dividit en dues seccions,una per
EI3A i l’altra per EI3B. Anirem alternant els
espais.

La sortida al pati serà esglaonada (Ei3 sortirem
de 10’10h a 10’40h).

Tenim el pati dividit en dues seccions,una per
EI3A i l’altra per EI3B. Anirem alternant els
espais.



PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE 
DETECCIÓ D’UN POSSIBLE CAS
PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE 

DETECCIÓ D’UN POSSIBLE CAS

S'aïlla a l’infant en un espai separat.S'aïlla a l’infant en un espai separat.

Col·locació mascareta quirúrgica (infant i adult que 
l’acompanya).

Col·locació mascareta quirúrgica (infant i adult que 
l’acompanya).

Es contacta amb la família, que recollirà a l’infant i el 
portarà al CAP, on valoraran si fer PCR.

Es contacta amb la família, que recollirà a l’infant i el 
portarà al CAP, on valoraran si fer PCR.

Confinament domiciliari de l’infant i familiars fins 
resultats PCR.

Confinament domiciliari de l’infant i familiars fins 
resultats PCR.

El centre avisa a SSTT i aquest a Salut.El centre avisa a SSTT i aquest a Salut.

PCR positiva: CAT Salut avisarà del protocol (tot el 
grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies 
després del darrer contacte amb el cas positiu).

PCR positiva: CAT Salut avisarà del protocol (tot el 
grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies 
després del darrer contacte amb el cas positiu).



ACTUACIÓ EN CAS DE 
CONFINAMENT

ACTUACIÓ EN CAS DE 
CONFINAMENT

Plataforma CLASSROOM (direcció enviarà tutorial)Plataforma CLASSROOM (direcció enviarà tutorial)

Les mestres tindrem un email corporatiu:
nom_mestra@isidremarti.com

Les mestres tindrem un email corporatiu:
nom_mestra@isidremarti.com

Farem 3 videoconferències setmanals en grups reduïts i 
us anirem enviant a través del Classroom diferents 
propostes voluntàries perquè pugueu fer a casa.

Farem 3 videoconferències setmanals en grups reduïts i 
us anirem enviant a través del Classroom diferents 
propostes voluntàries perquè pugueu fer a casa.





1. COMUNICACIONS INDIVIDUALS PER ESCRIT. 

Cal informar a l’infant de les notes que porta

Relació família i escola



2. Comunicar primer a la tutora qualsevol dubte,
proposta...

Relació família i escola



3. SITUACIONS A CASA (separacions, dol, mudances...)

Relació família i escola



4. COL·LABORACIÓ MÚTUA: entrevistes, informes,
reunions, aportació de materials..

ENTREVISTES:

Dimarts de 12’30h a 13’30h
(videoconferència)

ENTREVISTES:

Dimarts de 12’30h a 13’30h
(videoconferència)

Relació família i escola



5. INFORMACIONS GRUPALS: DELEGATS/DES

FUNCIONS DELS DELEGATS/DES

�Canal de comunicació i gestió entre les famílies i tutor/a quan
pugui sorgir alguna proposta, dubte… a nivell de tot el grup classe.
�Assistir a les reunions de delegats/des amb direcció.

Relació família i escola



6. El grup de WhatsApp: eina de comunicació grupal amb
un bon ús.

Relació família i escola



7. ESMORZARS SALUDABLES: entrepà o fruita.

No portar sucs, iogurts, brioxeria...

Relació família i escola



8. FESTES D’ANIVERSARIS

Degut a la situació actual, aquest curs no es podrà 
portar res de casa per compartir amb els companys/es.

Tot i així, a l’escola els hi farem una corona i bufaran 
una espelma.

Relació família i escola



9. SALUT: Medicaments, al·lèrgies, polls...

Relació família i escola



Relació família i escola



Relació família i escola



Relació família i escola
APLICACIÓ BYNAPP



Metodologia



Horari EI3A



Horari EI3B



Àrees d’aprenentatge



AUTONOMIA

SOCIABILITAT

HIGIENE

TREBALL

Els hàbits



JOC LLIURE AL PATI

MÚSICA

EXP. ARTÍSTICA
DRAMATITZACIONS

EMOCIONS

Tot tipus d’expressió



Treball col·lobaritiu



Joc simbòlic



Psicomotricitat



DIBUIXEM CADA MES L’ESQUEMA CORPORAL PER VEURE 
L’EVOLUCIÓ

Esquema corporal



M ‘HO VAN EXPLICAR 
I HO VAIG OBLIDAR

HO VAIG VEURE 
I HO VAIG ENTENDRE

HO VAIG FER 
I HO VAIG APRENDRE

Manipulació i Experimentació



PENDENT DE DECIDIR

Projecte d’escola



CASTANYADA, SANTA CECÍLIA, 
NADAL, DENIP, CARNESTOLTES, 

SANT JORDI I LA FESTA DE 
FINAL DE CURS

(celebrarem les que sigui possible a 
nivell intern).

FESTES A L’ESCOLA



APRENENTATGE SIGNIFICATIU



LA MALETA VIATGERA

EL LLIBRE VIATGER:
“LA MEVA FAMÍLIA I JO”

Expressió oral



- EL TREBALL DEL NOM
- CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
- GRAFISME
- MOTRICITAT FINA

Lectoescriptura



L’hora del conte



SERIACIONS, PROBLEMES, LÒGICA, NUMERACIÓ, GEOMETRIA, 
CÀLCUL MENTAL...

Llenguatge matemàtic



AUDICIONS, CANÇONS, DANSES, 
RITME, TOCAR INSTRUMENTS...

Llenguatge musical



EXPERIMENTEM AMB 
DIFERENTS TÈCNIQUES I 
DIFERENTS MATERIALS...

Llenguatge plàstic



Introducció de les TIC



AMBIENTS D’APRENENTATGE



• Les sortides amb transport públic d’aquest trimestre 
queden anul·lades degut a la situació excepcional que 
estem vivint.

• Prioritzarem les sortides a l’aire lliure i dins del 
municipi, durant el primer trimestre.

• Al 2n trimestre ho valorarem segons com estigui la 
situació.

SORTIDES



• Segons com evolucioni la situació, l’ activitat de piscina 

es podrà iniciar.

PISCINA



NO PORTAR 
MOTXILLES

TOTA LA ROBA I 
EL MATERIAL 

MARCAT AMB EL 
NOM

BATA, JAQUETA, 
ABRIC….AMB UNA 
VETA LLARGA PER 
PODER PENJAR-LES

PORTAR 
ROBA 

CÒMODA 
CADA DIA

PUNTUALITAT A 
L’ENTRADA I 

SORTIDA

INFORAMACIONS IMPORTANTS



TORN OBERT DE PREGUNTES




