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1-Introducció 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius durant el proper curs incorpora les 

mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han 

establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i 

vulnerabilitat d’alumnat i personal.  

Durant aquest curs 2020-21 se’ns planteja un repte d’adequació de tots els àmbits 

laborals i en concret, de l’escola. També és l’expressió d’una part de l’autonomia 

dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques 

Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el 

Departament de Salut 

Bona part dels països del nostre entorn iniciaran el curs escolar 2020-2021 en un 

context de normalitat. Les darreres dades d’evolució de la pandèmia i del baix 

índex de contagi dels infants i joves que ha anunciat l’Organització Mundial de la 

Salut ho justifiquen. Tot i això, caldria adoptar una actitud de prudència i 

introduir les mesures de seguretat sanitària que puguin correspondre. 

Tenim l’oportunitat de posar en valor el nostre sistema educatiu. Un sistema que 

pensa en el benestar del seu alumnat i de les seves famílies. És el moment de la 

col•laboració i el compromís a tots els nivells, de la professionalitat i de la 

imaginació, del treball en equip i de la recerca de aliances, de la complicitat de 

l’entorn per adequar el currículum en el marc del Projecte Educatiu de cada  

 

centre. De repensar què fem i com ho fem. En definitiva, de dissenyar unes 

estratègies educatives que donin resposta a les necessitats i als drets de l’alumnat 

i, molt especialment, del que viu en entorns desafavorits, el que ha patit amb més 

cruesa els efectes de la pandèmia. 
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2-Diagnosi 

Durant el passat curs 2019-20 l’escola s’ha vist sotmesa a una sèrie de reptes i 

desafiaments en el moment en què els centres educatius es van tancar. Aquests 

han comportat l’adaptació a un nou model educatiu, que tot i les seves dificultats 

inicials, podem afirmar que hem pogut continuar endavant, superant les dificultats. 

Les circumstàncies actuals ens fan plantejar-nos una escola segura, acollidora i 

presencial amb totes les mesures necessàries per garantir-ne l’èxit educatiu. En 

aquest document podrem llegir totes les novetats que viurem enguany. També 

trobarem un pla de prevenció i actuació comú en tota la Comunitat Educativa. 

 

3-Objectiu del document 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es 

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de 

la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el 

dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  
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4-PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

4.1- Mesures de prevenció personal 

4.1.1- Distanciament físic. 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir 

la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de 

seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en 

general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és 

exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper 

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

4.1.2- Higiene de mans. 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels nostres 

alumnes així com la del personal docent i no docent. 

En infants hauran de rentar-se les mans: 

•A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

•Abans i després dels àpats, 

•Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

•Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

•A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

•Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis, 

•Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 

•Abans i després d’anar al WC, 

•Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

•Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

Aquests punts de dispensadors de solució hidroalcohòlica estan situats 

estratègicament en aules-grups estables, aules comunes, menjadors, secretaria, 

consergeria, aula de mestres, menjador de mestres...  

S'afavoreixen mesures pedagògiques per a promoure el rentat de mans correcte i 

la seva importància tant a les aules com amb la col•locació de pòsters i cartells 

informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos 

punts de rentat de mans. 

 

4.1.3-Ús de mascareta 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta 

fins a la seva aula.  

Als passadissos i als lavabos han de portar mascareta si coincideixen puntualment 

amb altres grups estables. 

Per tant, tot l’alumnat que surti del seu grup-classe ha de portar la mascareta, 

tant sigui per anar al lavabo, esbarjo, consergeria, etc.  

També es disposarà de material complementari (pantalles de protecció facial, 

mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions 

específiques. 
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Col·lectiu Indicació Tipus de 
mascareta 

2n cicle d’educació infantil (3-6 
anys) 

No obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

De 1r a 4t de primària No obligatòria si s’està amb el grup 
de convivència dins de l’aula. 
Indicada fora del grup quan no es 
pugui mantenir la distància d’1,5 
metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

A 5è i 6è de primària 

 

No obligatòria si s’està amb el grup 
de convivència dins de l’aula. 
Indicada fora del grup quan no es 
pugui mantenir la distància d’1,5 
metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no docent Recomanable en els grups estables. 
Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents 
grups, quan no forma part del grup 
de convivència estable i no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 
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4.2- Requisits d’assistència al centre 

            
            
            
            
            
     

 

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 que 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 greus, encefalopaties moderades 

 

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 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1. 
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 
 
1 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 
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mòrbida. 

4.3- Control de símptomes 

A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

▪ 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. 

▪ 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 (vegeu l’annex 1). 

La família i/o l’alumne/a 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. 

 

4.4- Neteja, desinfecció i ventilació 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre (vegeu l’annex 2).  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. 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 seran adequadament ventilades. Sempre que sigui possible, es 

deixaran les finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat almenys 

diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i 

locals de concurrència humana. 

Es garanteix la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el 
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poms de les portes, les baranes de les escales, etc.  

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i es desinfectaran abans i 

després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Sempre que sigui possible es mantindran les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, farem ús dels espais com el pati per a la realització d’aquelles 

activitats puguin fer-se a l’aire lliure.  

Per a la seva neteja i desinfecció seguirem les indicacions establertes en el 

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

4.4.1- Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb 

tapa i pedal.  

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

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, es llençaran al 

contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar 

en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 

persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-

la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

4.5- Promoció de la salut i suport emocional 

Les primeres setmanes de curs es realitzaran activitats que permetin una 

adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar 
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alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

4.6- Gestió de casos 

No assistiran al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

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. 

El protocol 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. 

 

4.6.1- Protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas: 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries 

vigents d’aïllament preventiu. Trobarem totes les actuacions al Protocol en cas 

d’aïllament (ANNEX 3).  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre: 

1. Se li portarà en un espai separat d'ús individual. 

2. Se li col•locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

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

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o es trucarà 

també al 061. 

4. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

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

5.      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 
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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. 

 

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: 

 

● 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 

es plantejarà 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 plantejarà  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 
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es plantejarà 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. 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora del Departament 

d'Educació: 

● No assistir al centre. 

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a 

la direcció del centre així com del diagnòstic resultant per tal d’activar el 

protocol i determinar la traçabilitat. 

A la següent taula en trobareu el resum del protocol així com el personal 

responsable d’actuació. No obstant això, aquest es pot veure modificat segons les 

necessitats d’escola en aquell moment: 

 

ALUMNAT ESPAI CUSTÒDIA DE 
L’INFANT 

CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ 
AMB SSTT 

EI Saleta de reunions equip 
directiu 

Tutor/a Cap d’Estudis/ 
Secretaria 

Direcció 

PRI Saleta de reunions equip 
directiu 

Tutor/a Cap d’Estudis/ 
Secretaria 

Direcció 
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4.6.2- Seguiment de casos 

Per fer el seguiment dels casos i determinar la traçabilitat de contagi es posarà en 

disposició del claustre a la sala de mestres una còpia d’aquest pla, que també el 

trobarem a Direcció i a la saleta de reunions (on s’aïllarà el possible cas).  

L’equip docent disposarà de la següent graella també: 

                    DETECCIÓ I SEGUIMENT D’UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

ALUMNE/A I CURS: 
 

DATA I HORA: 

TUTOR/A DE L’ALUMNE I D’ALTRES DOCENTS: CONTACTE AMB EL CAP (PERSONA QUE 
ENS ATÈN). Telf CAP  
: 

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT SEGUIMENT DEL CAS I DIAGNÒSTIC: 

OBSERVACIONS: 
 
 
 

 

5-Alumnat 

En primer lloc, volem posar èmfasi en la planificació d’una tornada a l’escola el més 

normalitzada possible donada la situació sanitària que estem vivint. Els infant que 

hi pertanyen han estat i són el centre del procés d’ensenyament. Aquest curs, 

encara més, en farem èmfasi en la seva acollida de nou, en la seva  

tutorització i orientació i ens farem càrrec de les situacions emocionals ben 

diverses que ens puguem trobar, esdevenint l’escola com a segona casa i l’equip 

docent com a acompanyants en el seu camí de vida. 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des 

d’educació infantil fins a la post obligatòria.  

Es garantirà que tots els alumnes d’educació infantil, primària i ESO puguin seguir 

el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un 

confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la 

població. 
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En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup 

estable existent. 

Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 

2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Aquesta etapa comprèn els cursos d’EI3, EI4 i EI5. Hi ha un total de  147 alumnes 

repartits en 6 grups, dos per nivell. 

CICLE INICIAL 

Aquesta etapa comprèn els cursos de 1r i 2n. Hi ha un total de 72 alumnes 

repartits en tres grups: dos de 1r i un de 2n. 

CICLE MITJÀ 

Aquesta etapa comprèn els cursos de 3r i 4t. Hi ha un total de 51 alumnes 

repartits en 2 grups: un de 3r i un de 4t. 

CICLE SUPERIOR 

Aquesta etapa comprèn els cursos de 5è i 6è. Hi ha un total de 74 alumnes 

repartits en tres grups: dos de 5è i un de 6è. 

 

5.1- Grups de convivència i socialització estables 

L’escola proposa grups de convivència estables per a tot el curs.  

Cada curs tindrà la seva tutora assignada.  

Cada cicle tindrà assignat un nombre reduït de mestres de suport que es mantindrà 

al llarg del curs i que tindrà. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen 

una relació propera i molt quotidiana.  

En el cas que terceres persones es relacionin amb aquests grup (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups es relacionin entre 

si, compliran rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui 
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possible, l’ús de la mascareta. 

 

6- Personal del centre: professorat, personal d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis 

Actualment la plantilla del nostre centre compta amb una dotació de 27 mestres 

per tota l’escola. Entre elles comptem amb 2 especialistes de llengua anglesa, 2 

d’educació física, 3 d’educació especial i 2 de música. A més comptem amb 1 TIS, 1 

TEI i 1 educadora d’Educació Especial.  

L’equip docent s’organitza d’acord amb les tres comunitats de l’escola, fent que 

aquesta sigui directa, àgil i eficient. Aquest curs, i donades les circumstàncies 

l’equip directiu vetllarà per l’assignació més estricta de l’equip docent a les 

comunitats i en conseqüència amb els grups estables per tal d’evitar al màxim la 

propagació de la COVID-19. 

 

7- Organització del centre 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 
 

7.1- L’Organització Pedagògica 

Donades les circumstàncies ens veiem obligats a canviar alguns aspectes del 

nostres PEC ( grups flexibles entre grups del mateix nivell, ambients internivell...). 

No obstant, considerem aquest puntal rellevant pel que fa a l’aprenentatge i 

adquisició de competències dels nostres infants i és per aquest motiu que durem 

tota aquesta proposta dins l’aula i del seu grup estable. Els grups estables 

comptaran doncs amb espais de treball autònom que segueixen la nostra línia 

d’escola. 

Mantenim les especialitats a l’Educació Infantil i Primària per tal de garantir 

l’ensenyament de totes les disciplines que han marcat els temps de la pandèmia i 

que ens han ajudat a millorar la nostra qualitat de vida en aquests dies que hem 

estat confinats.  
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7.2- Grups d’alumnes 

L’escola, seguint les instruccions donades pel Departament d’Educació i de Salut, 

s’organitza en diversos grups estables coincidint amb els actuals grups aula del 

centre. El nombre d’infants de cada grup és entre 25-27 infants. Cada grup es 

conforma seguint els criteris d'heterogeneïtat i d’inclusió, esdevenint l’atenció i la 

tutorització el més individualitzada possible. 

7.2.1- Organització dels grups estables  

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-

2021. 

CURS  NOMBRE 
D’ALUMN
E S 

PROFESSO 
RAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENT
S 
que 
intervenen 

 

Personal 
d’atenció 
educativa, 
que 
intervé en 
aquest 
grup  
 

Personal 
d’atenció 
eductiva 
que 
intervé 
puntualmen
t en aquest 
grup 

ESPAI 
estable d’aquest grup 

EI3A 25 Marta Ll. Sònia B: 
Maite 

EE: Maite  Aula EI3A+ aula reforç 

EI3B 24 Judith Mary 
Mercè 

Mercè TEI 
EE: Mary 

 Aula EI3B+ aula reforç 

EI4A 25 Emma Conxi 
Sara 
Maite 

TIS  
EE PAS 

 Aula EI4A+ aula reforç 

EI4B 25 Maria DM Conxi 
Mary 

TIS 
EE PAS 

 Aula EI4B+ aula reforç 

EI5A 24 MªCarme Sara 
Sandra  

EE: Mary 
 

 Aula EI5A+ aula reforç 

EI5B 25 Maria Sara  
Mary 
Sandra 

EE: Mary  Aula EI5B+ aula reforç 

1rA 23 Mercedes Sara  
Toni  
Maite 
Elena 

EE: Maite  Aula 1rA+ aula reforç 

1rB 23 MªAngels 
 

Sandra 
Sara 
Toni 
Mary 

EE: Mary  Aula 1rB+ aula reforç 
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2n 26 Elena L Maite 
Sandra 
MªAngels 
Mary 
Maite 

EE: Mary  Aula 2n+ aula reforç 

3r 27 Sònia P Natàlia 
Sílvia 
Cora 
Toni 

EE Sònia P  Aula 3r+ aula reforç 

4t 24 Natàlia Victòria 
Sílvia 
Toni 

EE=Espe  Aula 4t+ aula reforç 

5èA 25 Anna Victòria  
Sílvia  
Carme 
 

EE=Espe  Aula 5èA+ aula reforç 

5èB 25 Muntsa Victòria  
Sílvia  
Carme 

EE=Espe  Aula 5èB + aula reforç 

6è 26 Marta G 
 

Victòria  
Sílvia  
Esperança 

EE=Espe  Aula 6è (aula de 
música+biblioteca) 
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7.3- Els professionals 

Cada grup estable serà tutoritzat per un mestre o una mestra de la plantilla i 

romandrà tota la jornada escolar amb aquest. En alguns moments puntuals hem 

contemplat l’entrada d’altres docents com ara especialistes, reforç per desdoblar 

grup, substitucions, etc. 

Les persones especialistes, seguint les mesures higièniques proposades  

(mascareta, neteja constant, manteniment de distància física...), principalment  

estan assignats a una etapa  limitant el nombre de grups estables en els quals 

entraran. Intentarem que el moviment cap a d’altres aules sigui molt limitat en cas 

de l’educació física, l’educació musical i la llengua anglesa.  

L’atenció a la diversitat es farà de manera inclusiva seguint les mesures higièniques 

adequades. En certes ocasions es faran grups d’infants de diversos grups estables 

per garantir l’atenció més personalitzada. 

 

Quan es facin subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es 
mantenen les mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o 
la docent no és estable al grup. 
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8. Els espais 

El centre té identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes 

estable. 

8.1- Espais docents per a grups estables 

Al centre s’utilitzaran com a espais docents per a un grup d’alumnes les aules de 

grup, i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, 

aula d’anglès, aula d’informàtica, biblioteca... 

Si l’ocupació dels espais ho permet, es podran utilitzar les diferents aules 

específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix... En aquest cas la 

rotació de diversos grups en un mateix dia serà la mínima i cada cop que hi hagi un 

canvi de grup es netejarà i desinfectarà  l’espai i el material d’ús comú.  

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb 

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-

19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup 

estable (cas d’informàtica, per exemple), aquest col•labori en les actuacions de 

neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu 

nou ús en bones condicions. 

 

8.2- Espai menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la 

represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els 

casos, es portarà a terme ens els espais habituals.  

Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules.  

Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents.  

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup es deixarà una 

cadira buida entre ells per garantir la distància.  

Entre torn i torn es farà  la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

El rentat de mans es realitzarà  abans i després de l’àpat. 

El menjar es servirà en safates,  i no es posaran amanides, ni setrilleres, ni 
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cistelles del pa al centre de la taula.  

L’aigua serà servida per les monitores.  

Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i 

desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, mantindran la distància 

a la filera. 

Teno ha dissenyat un Pla detallat de l’organització interna dels grups dins de l’hora 

del menjador.  

També es realitzarà una reunió informativa on s’explicarà, en detall, el 

funcionament del menjador de l’escola.  

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre 

d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espais de menjador del curs passat. 

S’adjunta el PLA DE FUNCIONAMENT MENJADOR 20-21. 

 

8.3- Espai poliesportiu les Moreres 

El gimnàs de les Moreres serà utilitzat seguint el Protocol d'actuació COVID-19. 

CEM Les Moreres i el protocol d’actuació seguint les mesures de protecció 

planificades a l’escola.  

Els grups estables seran acompanyats a les Moreres per la mestra d’Educació 

Física i per la mestra de referència del grup per assegurar un  bon funcionament 

de l’activitat. 
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8.4- Esbarjo 

La sortida al pati serà esglaonada. El pati estarà dividit en les seccions necessàries 

per mantenir la distància de seguretat entre grups estables. 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de 

mantenir entre ells la distància sanitària.  

Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de 

mascaretes. 

L’horari de l’esbarjo és la següent:  

GRUP HORARI ESPAI 

EI3 10h10’ a 10h40’ Pati infantil 
EI4 10h40’ a 11h10’ Pati infantil 
EI5 11h10’ a 11h40’ Pati infantil 
1r 10h30’ a 11h Pati Primària zona delimitada 1r   
2n 10h30’ a 11h Pati Primària zona delimitada 2n 
3r 10h30’ a 11h Pati Primària zona delimitada 3r 
4t 11h a 11h30’ Pati Primària zona delimitada 4t 
5è 11h a 11h30’ Pati Primària zona delimitada 5è 
6è 11h a 11h30’ Pati Primària zona delimitada 6è 
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PATI EI 

EI3A                        10h10’-10h40’                   EI3B   

EI5A                         10h40’-11h10’                   EI5B  

EI4A                        11h10’-11h40’                   EI4B  

PATI PRIMÀRIA 1r A 3r 10h30’-11h’ 

Ve
st

ua
ri

s 

1rA 1rB 2n  3r 

PATI PRIMÀRIA 4t a 6è -11h a 11h30’ 
 

5èA 

Ve
st

ua
ri

s 

6è 5èB 4tA 
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8.5- Espais de reunió i treball per al personal 

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 és 

obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se.  

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè. 

S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, 

estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la 

correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació 

d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 4.4. 

Com a centre dotem de rellevància a la coordinació i la comunicació constant per 

optimitzar la gestió i organització de la vida diària. Prioritzarem les reunions en 

gran grup de manera telemàtica i les reunions en petit grup de manera presencial. 

 

ÒRGAN TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip Directiu Planificació Presencial Setmanal 

Comissions Planificació Presencial Mensual 

Equip coordinació Coordinació i planificació Presencial Setmanal 

Nivell Treball comú Presencial Setmanal 

EAP Atenció a la diversitat Presencial Setmanal 

AMPA- Equip Directiu Coordinació Videoconferènci
a / Presencial 

Mensual 

Consell Escolar Planificació i coordinació Videoconferència Bi-mensual 

Claustre Planificació i 
organització 

Videoconferènci
a/ presencial 

Mensual 
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8.6- Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establerts circuits i 

s’ha organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en 

llocs i moments determinats. 

Els circuits estaran marcats al terra de l’escola per organitzar la circulació dels 

membres de la comunitat educativa. 
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8.6.1- Entrades i sortides 

El nostre centre disposa de 5 entrades: 

1-Entrada edifici principal (C/ de les Piles) 

 

 

2- Entrada Biblioteca escola (C/ de les Piles amb C/ de l’Església) 

 

 

3- Entrada porta verda gran pati ( C/ Puig i Cadafalch) 
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4- Entrada porta verda mitjana pati EI ( C/ Puig i Cadafalch) 

 

 

5- Entrada porta  acollida matinal ( C/ Puig i Cadafalch) 

 

 

A cada porta estarà la distribució de les entrades i sortides de tots els cursos. 

S’utilitzaran les 5 portes diferents per entrar i sortir de l’escola. 

Per mesures de seguretat i per una bon funcionament, es recomana puntualitat a 

l’hora d’entrada i sortida. 

L’alumnat que arribi amb retard, serà conduït al seu grup estable per la persona 

encarregada en aquell moment. Hauran de dur la mascareta. 

Els horaris d’entrada i sortida s’organitzen des de les 8:50h fins les 16:30h 

segons l’establiment dels torns de cada curs. 
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Horari entrades i sortides EI: 

EI3A: 

• Entrada de 8h50’ a 9h 

• Sortida de 16h20’ a 16h30’ 

EI3B: 

• Entrada de 9h a 9h10’ 

• Sortida 16h30’ 

EI4: 

• Entrada 9h 

• Sortida 16h30’ 

EI5: 

• Entrada 8h50’ 

• Sortida 16h20’  

•  

CI: 1r i 2n: 

• Entrada: 8h50h 

• Sortida: 16h20’ 

CM: 3r i 4t:  

• Entrada 9h 

• Sortida 16h30’ 

CS: 5è i 6è: 

• 8h50h-12h30’ 

• 15h-16h20’ 
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La distribució de les entrades i sortides del centre és la següent: 

Curs Porta Entrada 8h50’ (EI3A) i 9h (EI3B) Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
 
EI3 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta de la seva aula. 

Porta Sortida 12h30’ EI3A i EI3B Rebuda família 
Porta verda MITJANA pati EI C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família recull a l’infant. 

Porta Entrada 15h EI3A i EI3B Rebuda a l’escola 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta de la seva aula, sense entrar-hi. 

Porta Sortida 16h20’ (EI3A) i 16h30’ (EI3B) Rebuda família 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família recull a l’infant a la porta 
de l’aula, sense entrar-hi. 

Curs Porta Entrada 9h Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
 
 
 
EI4 

EI4A: Porta verda  PETITA C/Puig i Cadafalch 
EI4B: Porta verda MITJANA C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta verda mitjana, sense entrar-hi. 
Fila EI4* 

Porta Sortida 12h30’ Rebuda família 
EI4A i EI4B: Porta verda MITJANA pati EI 
C/Puig i Cadafalch 

Un sol membre de la família recull a l’infant a  la 
porta verda mitjana, sense entrar-hi. 

Porta Entrada 15h Rebuda a l’escola 

EI4A i EI4B: Porta verda GRAN  C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta verda gran, sense entrar-hi. 

Porta Sortida 16h30’ Rebuda família 

EI4A: Porta verda  PETITA C/Puig i Cadafalch 
EI4B: Porta verda MITJANA C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família recull a l’infant a la porta, 
sense entrar-hi. 

Curs Porta Entrada 8h50’ Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
EI5 

EI5A: Porta verda  PETITA C/Puig i Cadafalch 
EI5B: Porta verda MITJANA C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta verda mitjana, sense entrar-hi. 
Fila EI5* 

Porta Sortida 12h30’ Rebuda família 
Porta verda MITJANA pati EI C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família recull a l’infant a  la 
porta verda mitjana, sense entrar-hi. 

Porta Entrada 15h Rebuda a l’escola 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta verda gran, sense entrar-hi. 

Porta Sortida 16h20’ Rebuda família 

EI5A: Porta verda  PETITA C/Puig i Cadafalch 
EI5B: Porta verda MITJANA C/Puig i 
Cadafalch 

Un sol membre de la família recull a l’infant a la porta , 
sense entrar-hi. 
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Curs Porta Entrada 8h50’ Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
 
1r  
2n 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch El/la tutor/a recull el grup i va a la classe. 
La família no accedeix dins del recinte. 
Fila 1r i 2n* 

Porta Sortida 12h30’ Rebuda família 
Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família espera a l’infant al 

carrer. 
Porta Entrada 15h Rebuda a l’escola 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un mestre recull el grup i va a la classe. 
La família no accedeix dins del recinte. 

Porta Sortida 16h20’ Rebuda família 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família espera a l’infant al carrer. 
Curs Porta Entrada 9h Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
3r 
4t 

Porta entrada principal C/ de les Piles Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta principal C/ de les Piles, sense entrar-hi i 
l’infant puja a la seva aula.** 

Porta Sortida 12h30’ Rebuda família 
Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família recull a l’infant a  la 

porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch, sense entrar-
hi. 

Porta Entrada 15h Rebuda a l’escola 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch, sense entrar-hi 
i l’infant puja a la seva aula. 

Porta Sortida 16h30’ Rebuda família 

Porta entrada principal C/ de les Piles Un sol membre de la família recull a l’infant a  la porta 
principal C/ de les Piles, sense entrar-hi. 

Curs Porta Entrada 8h50 Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
5è  

Porta entrada principal C/ de les Piles Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta, sense entrar-hi i l’infant puja a la seva aula** 

Porta Sortida 12h30’ Rebuda família 
Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família recull a l’infant a  la 

porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch, sense entrar-
hi. 

Porta Entrada 15h Rebuda a l’escola 

Porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta verda GRAN  C/Puig i Cadafalch, sense entrar-hi 
i l’infant puja a la seva aula. 

Porta Sortida 16h20’ Rebuda família 

Porta entrada principal C/ de les Piles Un sol membre de la família recull a l’infant a  la porta 
principal C/ de les Piles, sense entrar-hi. 
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Curs Porta Entrada 8h50’ Rebuda a l’escola 

 
 
 
 
6è  

Porta Biblioteca C/ de les Piles amb C/de 
l’Església 

Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta, sense entrar-hi i l’infant puja a la seva aula** 

Porta Sortida 12h30’ Rebuda família 
Porta Biblioteca C/ de les Piles amb C/de 
l’Església 

Un sol membre de la família recull a l’infant a  la 
porta, sense entrar-hi. 

Porta Entrada 15h Rebuda a l’escola 

Porta Biblioteca C/ de les Piles amb C/de 
l’Església 

Un sol membre de la família acompanya a l’infant fins la 
porta, sense entrar a l’aula. 

Porta Sortida 16h20’ Rebuda família 

Porta Biblioteca C/ de les Piles amb C/de 
l’Església 

Un sol membre de la família recull a l’infant a  la porta, 
sense entrar a l’aula 

*Hi haurà una senyalització que delimitaran els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar a les aules.  

**L’escola destinarà personal del centre per vigilar el recorregut dels alumnes de CM i CS des de 
l’entrada fins a les seves aules corresponents on estarà el seu tutor/a. 
 

•Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup 

estable.  

•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. 

•Els alumnes de Primària, han de portar la mascareta a l’aula 

•Les famílies només podran accedir 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 o joves han de ser els mínims possibles 

per a 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. 

 

8.7- Atenció administrativa 

Aquest curs, l’atenció de les gestions administratives seran via telefònica. En el 

cas que sigui necessària una atenció presencial, s’haurà de demanar cita prèvia 

trucant al telèfon del centre 93-371-30-42. (Yolanda)  
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8.8- Atenció servei menjador 

Aquest curs, l’atenció de les gestions del menjador seran via telefònica al telèfon: 

685-85-11-56 o via correu electrònic menjadorisidremarti@teno.cat.  (Sílvia Ràmia) 

 

8.9- Transport escolar 

Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta 

). En el cas del transport escolar col•lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a 

les mesures preventives davant la COVID-19. 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la 

totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es mantindrà la màxima 

separació entre els usuaris. 

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col•locada, exceptuant 

aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la 

mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula. 

 

8.10- Altres activitats 

8.10.1- Acollida matinal 

- L’acollida es farà al menjador de l’escola ja que permet mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres. En el cas que es necessités d’un altre espai, es faria 

servir la sala de mestres ( aula que està al costat del menjador) 

- L’alumnat es repartirà en grups estables per les diferents taules dels menjador. 

- Tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta quan no 

es pugui garantir les mesures de distanciament.  

- Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre 

s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la 

distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai 

d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 

- Quan finalitzi el període matinal d’acollida, els infants són acompanyats a la seva 

aula de referència i/o fila corresponent, i tant els responsables com els infants han 
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de portar les mascaretes.  

- Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai per part del 

personal responsable de l’acollida i el grup estable d’alumnes. 

- La ràtio de l’acollida serà de 22 alumnes per monitora. (Hi ha dues monitores de 

referència: la Sílvia Ràmia i la Rosa Lecha) 

8.10.2- Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle 

Per a les famílies  dels infants que fan adaptació a P3 poden acompanyar-los a 

l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de 

l’acollida matinal. Vegeu l’annex 4 per a recomanacions específiques. 

 

8.10.3- Sortides i colònies 

El centre disminuirà significativament les sortides que normalment es realitzen 

com a conseqüència de la nova situació del Covid19.  

Les sortides i colònies seran adaptades a les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre mantindrem la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

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, etc. 
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8.10.4- Extraescolars 

Durant el primer trimestre no es faran activitats extraescolars. 

En funció de l’evolució de la pandèmia, es valorarà, juntament amb l’AFA la 

possibilitat de tornar o no a oferir aquest servei. 

8.10.5- Natació escolar 

Durant el primer trimestre no es faran l’activitat de piscina. 

En funció de l’evolució de la pandèmia, es valorarà la possibilitat de tornar o no a 

oferir aquesta activitat. 

8.10.6- Organització pedagògica en cas de confinament parcial o total 

Si al llarg d’aquest curs es donés la situació d’un confinament parcial o total, 

s’implementaria el Pla de Treball telemàtic iniciat durant el 3r trimestre del curs 

passat (Classroom).  

Cada cicle, té un protocol a seguir, on es defineix el pla de treball telemàtic. 
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9-Annexes 

 

 



 
 
 

37 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Escola Isidre Martí 
08950 Esplugues de Llobregat 
Tel i Fax: 93 371 30 42 
http://agora.xtec.cat/escolaisidremarti/ 
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ANNEX 3 Protocol d’aïllament 

 
PROTOCOL D’AÏLLAMENT 

 
EN CASOS SUSCEPTIBLES DE COVID-19 

 
 

*Tot el personal docent i no docent ha de tenir coneixement 
d’aquest protocol. 

 
A l’escola Isidre Martí, durant la reobertura del nostre centre escolar a partir del 
mes de setembre, prendrem les mesures següents davant d’un infant amb 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
diarrea...). 

 
Abans de definir el protocol en detall cal fer una reflexió al voltant de l’estat de 
salut dels infants en aquestes edats escolars. Tots i totes sabem que els nens i les 
nenes de tres a dotze anys sovint moquegen, tussen, esternudin… i no per això han 
de ser portadors o portadores de Coronavirus-19. 

 
Així doncs, proposem a principi de curs tenir una xerrada amb la figura infermera-
escola del CAP de referència del nostre centre per tal d’acotar al màxim els indicis 
que hem de tenir en compte per engegar aquest protocol. 

 
ESPAIS 

✔  Adequarem un espai a l’escola on poder donar resposta assistencial als infants 
amb malestar i signes potencialment relacionats amb la COVID-19 amb 
màxima seguretat. Es tracta de la saleta de reunions de l’equip directiu. 

 
✔  A la saleta hi haurà una capsa tancada, retolada i amb un llistat del material 

que guarda en el seu interior. Aquesta inclourà: 
 

- Un termòmetre. 
- Dues mascaretes higièniques amb compliment de la norma UNE (per si 

l’infant la mulla amb la seva saliva tenir una de recanvi). 
- Una ampolla individual de solució hidroalcohòlica. 
- Una bata quirúrgica d’un sol ús. 
- Una mascareta ffp-2. 
- Unes ulleres de protecció. 
- Quatre guants de nitril (un parell de conjunts per si es trenca algun durant 

la seva manipulació) 
- Dos peücs d’un sol ús. 
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- Tovalloletes de paper. 
- Una ampolla d’aigua. 
- Dos gots d’un sol ús. 
- Un difusor desinfectant (per desinfectar cadires, taula, etc. quan hagi 

marxat l’infant). 
- Dues bosses d’escombraries (per deixar les pertinences de l’adult a 

posteriori). 
 

✔  Cal tenir present que aquest espai reservat a l’aïllament tingui a prop un bany 
on l’infant pugui fer les seves necessitats mentre la família arriba a l’escola 
per endur-se’ls cap a casa. 
 
OPCIÓ QUE ES PLANTEJA: 

-   Reservar el bany del costat del dels mestres (al costat de direcció) 
per aquests casos. Si   es pren aquesta alternativa cal crear un 
cartell que es pugui penjar a la porta de l’excusat després del seu ús 
on digui: NO ES POT UTILIZAR. A continuació, caldria avisar a 
l’equip de neteja per a què, en el moment que s’escaigui però abans 
de la següent jornada escolar, es desinfectés amb consciència. 

 
✔  Durant l’aïllament seria favorable obrir les finestres per tal que hi hagi 

ventilació de l’espai. Evidentment, l’obertura d’aquestes hauria d’estar en 
proporció a la climatologia i temperatura ambiental del moment. 

✔  Un cop finalitzat l’aïllament caldria desinfectar les ulleres de protecció, la taula, 
la cadira, els 

panys de la porta... amb el desinfectant proporcionat i les tovalloletes d’un 
sol ús. A continuació, tancarem la sala amb les finestres obertes de bat a 
bat i no es podrà fer ús d’aquest espai fins la neteja exhaustiva per part de 
l’equip de neteja. Caldria tancar les portes amb clau i fer un cartell on es 
llegeixi: SALA FORA D’ÚS, per exemple. 

 

 

PERSONAL 

ADULTS QUE INTERVENEN: 
 

✔  Cal acordar quins adults seran els responsables d’acompanyar als infants amb 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 assegurant el seu benestar. 
Sempre hauran de ser les mateixes persones les encarregades d’aquests ja 
que així controlem i minimitzem el cercle de possibles contagis (es recomana 
que siguin dues). El mestre tutor/a i l’equip directiu serà responsable de 
l’aïllament i de posar-se en contacte amb la família, el CAP i un cop 
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diagnosticat amb SSTT. 
✔  Material a la capsa per a l’adult responsable i així vetllar per a la seva seguretat i 
benestar: 

- Una ampolla individual de solució hidroalcohòlica. 
- Una bata quirúrgica d’un sol ús. 
- Una mascareta ffp-2. 
- Unes ulleres de protecció. 
- Quatre guants de nitril (un parell de conjunts per si es trenca algun 

durant la seva manipulació). Els guants han de quedar per sobre de les 
mànigues de la bata. 

- Dos peücs d’un sol ús. 
- Dues bosses d’escombraries (una per a les pertinences i l’altra per 

llençar la bata utilitzada, els guants, peücs, mascareta i els gots 
utilitzats si s’escau. Les ulleres no!) 

- Una ampolla d’aigua. 
- Dos gots d’un sol ús. 

✔   L’adult haurà de rentar-se les mans, desinfectar-les i col·locar-se tot el 
material que està ressaltat en groc abans de tancar-se a la sala amb 
l’infant amb malestar. 

✔   La persona que hagi estat vetllant per l’infant caldrà que, en acabar les seves 
funcions d’aïllament, 

es renti les mans i la cara amb aigua i sabó, es canviï de roba (hauria de 
tenir una muda a l’escola) i desinfecti el seu mòbil si el portava en aquell 
moment. Totes les pertinences que s’hagi tret cal que les guardi en una 
bossa d’escombraries per portar-les cap a casa seva i rentar-les. 

 
 
 
 

INFANTS AMB SIMPTOMATOLOGIA (detallada anteriorment): 
 

✔   Cal que estigui en tot moment acompanyat d’un adult en l’espai reservat per 
a l’aïllament. Si necessita anar al bany no podrà anar sol i haurem de seguir 
les directrius anteriorment descrites. 

✔   L’adult vetllarà pel seu benestar. Primer de tot, li oferirà la solució 
hidroalcohòlica per 

desinfectar-se les mans i li posarà una mascareta higiènica correctament 
(no ffp2!). A continuació, prendrà la temperatura corporal amb el 
termòmetre per saber com evoluciona l’infant. Finalment, se li oferirà 
prendre aigua i seure el més còmode possible fins que vingui algun membre 
de la seva família a recollir-lo. 

✔   Material a la capsa per a l’infant i així vetllar per a la seva seguretat i benestar: 
- Una ampolla individual de solució hidroalcohòlica. 

- Dues mascaretes higièniques amb compliment de la norma UNE (per si 
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l’infant la mulla amb la seva saliva tenir un de recanvi). 
- Una ampolla d’aigua. 
- Dos gots d’un sol ús. 
-  

*Cal recordar la importància de la distància social però amb aquests proteccions podem 
apropar-nos si la realitat ho reclama amb urgència. 
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ANNEX 4 

Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 

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, cuina i aules 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, bancs, 
polsadors 
ascensor, etc.)? 

  

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 de les fonts d’aigua?   
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?   

 

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 

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? 

  

 

C= en curs F= fet 
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Totes les famílies han signat la declaració responsable?   
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies 
durant 
les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 
l’educació 
a distància en cas d’un nou confinament? 

  


