
 
 
 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA 
 
Només si estem en Fase 2. 
L’assistència dels alumnes és voluntària. 
Seguirem amb les activitats lectives telemàtiques fins el 19 de juny. 
L’assistència dels alumnes d’infantil és per aquelles famílies que tant el pare com la mare treballin fora 
de casa. 
Citarem prèviament als alumnes de primària perquè assisteixin a l’escola en petits grups. 
Posarem especial atenció als alumnes de 6è. 
Els alumnes i mestres que assisteixin a l’escola hauran d’emplenar una declaració responsable. 
Hauran de tenir el carnet de vacunes al dia, absència de símptomes de COVID 19 i que no estiguin en 
contacte amb persones amb símptomes. 
Els pares i mares no podran entrar al recinte de l’escola tret de les últimes setmanes de juny (a partir 
del 22) amb cita prèvia. 
Les entrevistes per comentar els informes seran a través de trucada, videoconferència o cita prèvia a 
final de juny. 
 
  

Educació Infantil 
 

 
Educació primària 

ACTIVITATS Només acollida i custòdia. 
Citarem als familiars que calgui perquè 
vinguin a tornar/recollir materials a final 
de juny (a partir del 22). 
 

Farem comiat i retorn/recollida de materials.  
Citarem als familiars dels alumnes que no hagin 
vingut perquè vinguin a tornar/recollir 
materials a finals de juny . 

AGRUPAMENTS Un grup de 7 alumnes Partirem el grup classe en A i B.  
No seran grups més grans de 12. 
 

MESTRES 
RESPONSABLES 

Infantil 1 : mestra responsable Paquita 
Rovira (Anna Font reforç) 
 

1r Adriana / 2n Montserrat / 3r Imma P / 4t 
Albert / 5è Fina / 6è Pere 

HORARIS 9h a 13:00h  Ed. Infantil 
Del 2 al 19 de juny  
 

10h a 12h Ed. Primària  
Setmanes del 8 al 19 de juny 
1r: dimarts A i dimecres B 
2n: dimarts A i dimecres B 
3r: dijous A i divendres B 
4t: dimecres A i dijous B 
5è: dijous A i divendres B 
6è: dimarts A i dimecres B 
     dijous A i divendres A/B 
 



ESPAIS Utilitzaran l’aula de P3 i el pati que hi ha 
davant de P3  

Grups A i B a l’aula del seu nivell desinfectada 
d’un dia per l’altre. 
No faran pati. 
 

ENTRADES I 
SORTIDES 

ESCOLA: Esperem a fora en rotllana i entrem en ordre en intervals de 15 minuts començant 
pels més grans. El mateix per les sortides. 
 
PATI per Ed. Infantil:  
-de 10 a 11 i de 11:45h a 12:45h 
 

MATERIAL Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.  
El material que toquin el deixaran damunt la taula i a la tarda el personal de neteja el 
desinfectarà. 
No es distribuiran documents en paper, si no és imprescindible. 
Els alumnes de primària s’emportaran el material propi que va quedar a les aules(llibres, 
àlbum, bates, sabates…) 
 

RENTAT DE 
MANS 

 

-Arribada i sortida del centre. 
-Abans i després de menjar. 
-Abans i després d’anar al WC. 
-Abans i després del pati. 
-Abans i després de les activitats. Mínim cada 2 hores. 
 

MASCARETES Higiènica amb compliment norma UNE. A l’escola en tenim  i les podem repartir. 
Si guarden la distància poden anar sense. 
A les entrades i sortides i sempre que no puguem garantir la distància l'hauran de portar.  
Mestres i personal no docent l’han de portar SEMPRE. 
 

VENTILACIÓ  Abans de l’entrada un responsable de l’equip directiu obrirà totes les finestres dels espais 
d’ús. A la sortida dels infants ho deixarà obert cada tutor. 
Caldrà ventilar 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Ho farà el mestre 
responsable de cada grup. Com que és estiu es recomana deixar tot el dia les finestres 
obertes. 
 

NETEJA Garantirem la neteja durant el matí amb el suport de l’ajuntament. 
Un cop a les 10h i un cop a les 11'30h: 
- Timbre (aparell electrònic de l'entrada). 
- Telèfons de la sala de mestres i despatx.  
- Manetes i poms de les portes d'accés de la planta baixa. Entrades principals i sala de 
mestres.  
- Desinfecció dels lavabos de baix. 
- Desinfecció dels lavabos de dalt.  
- Repassar la barana de l'escala.  
 

PROTOCOL 
DETECCIÓ 
COVID-19 

- En cas de detectar un alumne amb símptomes cal aïllar l’alumne al banc que hi ha fora de                   
la sala de mestres. 
- Trucarem a la família o tutor legal i els derivarem al CAP. 
- Informarem al CAP de Santa Eugènia que activin el protocol sanitari i de seguiment. 
- Procedirem a la desinfecció dels espais on ha estat l’alumne. 



MESTRES O PAS 
AMB 

SÍMPTOMES 

- No assistir al centre. 
- Informar a la direcció. 
- Posar-se en contacte amb el metge de capçalera. 
- Emplenar la declaració jurada de casos vulnerables per a Covid-19. 
 

 

Agraïm la col.laboració i la paciència de les famílies en aquests dies tan difícils 
d'estat d'alarma. La voluntat de l'escola seria atendre tots els nens i nenes però 
segons la normativa i per qüestions de seguretat sanitària  no podem. 


