
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA ROSER CAPDEVILA  
 

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE 
DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-MAIG 2020- 
 
 
 
 
 
 

Pla organitzat seguint les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius proporcionat pel Departament d’Educació en data 22 de 

maig de 2020. 
  

 



 

 
ÍNDEX 

 

1. Introducció i Objectius………………………………………………………………………………… p. 3 

2. Alumnat.……………………………………………………………………………………..…………… p. 3 

3. Personal del centre: equip docent i PAS.……………………………………………..…………… p. 4 

 
4. Organització de l’Acció Educativa a la Comunitat de Petits.………………….......…………… p. 5 

4.1. Nombre d’alumnes que assistiran. 
4.2. Grups d’alumnes i equips docents. 
4.3. Espais a utilitzar. 
4.4. Fluxos de circulació: entrades i sortides i circulació dins l’escola.  
4.5. Esbarjo: horaris, espais i atenció.  
4.6. Actuacions a realitzar: activitats, materials, etc.  
4.7. Taula de concreció 

 
5. Organització de l’Acció Educativa a les Comunitats de Mitjans i Grans (fins 5è curs 

d’Educació Primària).……………………………………………..………………………………...… p. 7 
5.1. Nombre d’alumnes que assistiran. 
5.2. Grups d’alumnes i equips docents. 
5.3. Espais a utilitzar. 
5.4. Fluxos de circulació: entrades i sortides i circulació dins l’escola.  
5.5. Esbarjo: horaris, espais i atenció.  
5.6. Actuacions a realitzar.  
5.7. Taula de concreció. 

 
6. Organització de l’Acció Educativa a 6è curs d’Educació Primària…………………..……… p. 10 

6.1. Nombre d’alumnes que assistiran. 
6.2. Grups d’alumnes i equips docents. 
6.3. Espais a utilitzar. 
6.4. Fluxos de circulació: entrades i sortides i circulació dins l’escola.  
6.5. Esbarjo: horaris, espais i atenció.  
6.6. Actuacions a realitzar. 
6.7. Taula de concreció.  

 

7. Mesures de protecció i prevenció………………………..…………………………..…………… p. 12 
7.1. Requisits d’assistència. 
7.2. Distanciament físic 
7.3. Rentat de mans 
7.4. Mascaretes 
7.5. Neteja, desinfecció i ventilació 
7.6. Protocol en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb COVID. 
 

8. Difusió del Pla d’Obertura de Juny 2020……………………………………………..…….…… p. 17 
9. Annexos.……………………………………………..……………………………………………..… p. 17 

9.1. Annex 1: Declaració responsable famílies. 
9.2. Annex 2: Comunicat famílies petits. 
9.3. Annex 3:Comunicat famílies mitjans i grans (fins a 5è d’Educació Primària). 
9.4. Annex 4:  Comunicat famílies de 6è d’Educació Primària. 

 



 

9.5. Protocol d’aïllament 
 

1. Introducció i Objectius. 
 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que                
permet l’obertura de centres, 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. El curs            
2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. 

 
A l’escola ens plantegem la seva obertura durant aquest període seguint els objectius             
marcats pel Departament d’Educació: 

 
1. El suport d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa ,            

és a dir, 6è de Primària. 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
3. L’atenció a la població escolar més vulnerable.  
4. Facilitar la conciliació a nivell familiar.  

 
Aquest Pla d’Obertura de Centres es centra en l’arribada a la Fase 2 del nostre territori i                 
contempla uns dies abans per tal de preparar l’obertura a l’escola. Durant aquest període              
una part de l’equip docent, complint les condicions sanitàries exposades endavant en            
aquest mateix document, vindrà al centre per poder adequar els espais, material, etc.  
 

 

2. Alumnat. 
En primer lloc, deixem constància que el retorn a l’escola per part de l’alumnat és de                
caràcter voluntari a totes les etapes. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys                 
(Comunitat de Petits) a l’escola per motius de conciliació hauran de presentar una             
declaració responsable, el model es facilitarà des del centre i es troba a l’ANNEX 1               
d’aquest document.  

COMUNITAT DE PETITS 

Des de l’escola enviarem un Dinantia (ANNEX 2) explicatiu sobre les condicions            
d’obertura, els espais, horaris, personal que els atendrà, etc. A més, es farà una previsió               
del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de juny. En cap cas                
atendrem infants que no hagin comunicat a Direcció amb antelació la confirmació            
d’assistència de l’infant o infants.  
 
Les ràtios dels grups seran en un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en                      
horari de 09:00h a 13:00 hores, contemplant l’entrada i la sortida del centre de manera               
esglaonada.  
 

COMUNITAT DE MITJANS I GRANS (1r a 5è d’EP) 

Des de l’escola enviarem un Dinantia (ANNEX 3) de convocatòria als infants de la              
comunitat de mitjans i de grans del nostre centre. De manera voluntària també, els nens i                
les nenes podran venir a l’escola en petits grups, corresponent amb els grups de les               
videoconferències (menys de 13 infants) . Serà un espai de trobada, d’acompanyament i             
 



 

també un moment de recollida de les seves pertinences.  

 

ALUMNAT DE 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Des de l’escola enviarem un Dinantia (Annex 4) de convocatòria als infants de 6è              
d’Educació Primària per assistir al centre amb data i hora concertada. De manera             
voluntària també, els nens i les nenes podran venir a l’escola en petits grups, com a                
màxim de 13 infants i durant l’estona establerta per les mestres. Serà un espai dedicat a                
donar suport a la seva finalització d’etapa i d’acompanyament pel que fa al seu pas a la                 
secundària.  També serà el moment de recollida de les seves pertinences.  

 
TAULA RESUM PER ETAPA EDUCATIVA: 

 
ETAPA EDUCATIVA Tipus d’activitat 

2n Cicle d’educació infantil (3- 6 

anys) 

Acollida per motius de conciliació 

(màxim 8 alumnes a P3, i 10 a P4 i P5 

alumnes 

per espai). 

Tutories personalitzades per 

l’acompanyament educatiu i 

emocional de l’alumnat. 

Finalització del curs 

telemàticament. 

6è de primària Acció educativa voluntària en grups 

reduïts (màxim 13 alumnes per 

espai) Suport a la finalització 

d’etapa i acompanyament.  

Resta de cursos de primària Acompanyament educatiu i emocional 

de l’alumnat en grups reduïts (màxim 

13 alumnes per espai)  

 
 
3. Personal del centre: equip docent i PAS. 
 
L’equip pedagògic del centre ha d’organitzar la gestió del personal docent que assisteix al              
centre durant aquests dies de juny. Cadascú ha de realitzar una Declaració Responsable a              
través d’un link específic i després és enviada al Departament d’Educació per tal de garantir la                
intimitat de l’equip. A més, té l’objectiu de garantir el possible risc de contagi.  
El link és: 
(https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-declaracio
.aspx)  
 
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de             
les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. I la resolució d’aquesta               
arribarà a Direcció per l’organització del personal.  
 
Resta convocat tot el personal no vulnerable per realitzar tasques en referència al centre              
educatiu durant aquest juny (adequació d’espais, torns, atenció als infants, etc.). Comptem            
amb el personal PAS també durant aquests dies per dur a terme tasques d’atenció als               

 

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-declaracio.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Acces-declaracio.aspx


 

infants i de gestió organitzativa del centre.  
 
4. Organització de l’Acció Educativa a les Comunitats de Petits 

4.1. Nombre d’alumnes que assistiran. 
L’escola fa una previsió de l’alumnat que assisteix al centre a través de la plataforma               
Dinantia i que es troba a l’Annex 2. Les famílies han de fer-nos arribar la Declaració                
Responsable de l’Annex 1 signada junt amb el justificant laboral dels progenitors per tal de               
confegir els grups aula. En cap cas atendrem infants que no hagin comunicat a direcció amb                
antelació la confirmació d’assistència de l’infant o infants. Els grups seran estables durant els              
dies d’obertura i es respectarà al màxim les franges d’entrada i de sortida del centre per part                 
del personal de centre i de les famílies. Les famílies no podran accedir a l’interior de l’edifici.  

El nombre d’infants assistents és de 6 nens i nenes de P3, P4 i P5. Per tant, farem 1 grup                    
d’infants. L’horari és de 9:20h a 12:20h cada dia del 8 al 19 de juny.  
 

4.2. Grups d’alumnes i equips docents. 
Les ràtios dels grups seran en un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en                      
horari de 9:00h a 13:00 hores.  
L’equip docent que atendrà als infants és prioritàriament de la Comunitat de Petits, tot i que                
es podria convocar al personal de mitjans i grans en cas que fos necessari. Per tant, els                 
infants poden no estar amb la seva tutora de referència.  
Cada dia aniran 3 docents i una persona de l’equip directiu.  
 

4.3. Espais a utilitzar. 
Les aules a utilitzar seran sempre les mateixes per a cada grup format evitant 
desplaçaments per part dels infants i docents i fluxos de circulació. A l’escola tenim en 
compte les següents indicacions:  

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 
b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, 

aquests hauran d’estar clarament separats entre si. 
c. Si la superfície dels espais no permet acollir la ràtio establerta respectant els 

4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup: 

 
Seguint aquestes consignes no podem garantir que els infants estiguin a la seva aula de 
referència. Així doncs, nosaltres comptem amb els següents espais: 

- Les aules de P3. 
- Pati de petits amb torns.  
- Lavabos de les aules de P3 
- Sala de reunions com a espai d’aïllament per contagi.  
- Sala de mestres. 
- Despatx i secretaria. 

 
No es farà ús dels vestidors, del gimnàs o la sala de dansa per a realitzar activitats físiques                  
o de psicomotricitat. 

 
4.4. Fluxos de circulació: entrades i sortides i circulació dins l’escola.  

S’evitaran els desplaçaments per l’escola al màxim durant l’estona d’atenció als infants i en              

 



 

tot cas, serà el/la docent qui es desplaci. Els i les docents hauran de vetllar perquè els                 
diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i               
mantenir la distància física. 
 
Entrades i sortides de L’horari és de 9:20h a 12:20h cada dia: en les hores d’inici i final de les                    
activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de                
forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i             
aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.  
 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.             
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora               
de les instal·lacions i utilitzar obligatòriament mascareta higiènica amb compliment de la            
norma UNE. 
  
 

4.5. Esbarjo: horaris, espais i atenció.  
 
La sortida al pati és seqüenciada. Cada grup ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat                
per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat. 
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual per tal de garantir                
les mesures de distanciament físic. 
 

4.6. Actuacions a realitzar.  
Material: 

- Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà           
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

- L'ús de joguines i el material comú de plàstic tindrà, sempre que sigui possible, un ús                
individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un               
altre infant s’haurà desinfectat. 

- En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de               
música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot             
generar risc de contagi. 

 

Activitats: Parlar en comunitat de petits 
- Activitats planificades: joc de caràcter individual amb material propi: plastelina, 

puzzles, dibuix, etc.  
- Treball de rutines. 
- Esmorzar. 
- Patis en torns i sense material.  
- Etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
4.7. Taula de concreció.  

Contemplem l’entrada i sortida esglaonada dels grups d’infants generats dins del marc horari             
establert de 09:00h a 13:00h. L’horari és de 9:20h a 12:20h cada dia 

CURS AULA INFANTS GRUP I HORARI DOCENTS ESPAI* PORTA 
D’ACCÉS 

P3 P3  P3 A: 9:00h - 9:30h cada 
dia. 

3 docents cada 
dia i 1 membre 
de l’ED. 

Aules P3, pati 
petits i lavabos 

Porta principal de 
l’escola.  

P3 B: 9:00h - 9:30h cada 
dia. 

3 docents cada 
dia i 1 membre 
de l’ED. 

Aules P3, pati 
petits i lavabos 

Porta principal de 
l’escola.  

P4 P3 P4 A: 9:00h - 9:30h cada 
dia. 

3 docents cada 
dia i 1 membre 
de l’ED. 

Aules P3, pati 
petits i lavabos 

Porta principal de 
l’escola.  

P4 B: 9:00h - 9:30h cada 
dia. 

3 docents cada 
dia i 1 membre 
de l’ED. 

Aules P3, pati 
petits i lavabos 

Porta principal de 
l’escola.  

P5 P3 P5 A: 9:00h - 9:30h cada 
dia. 

3 docents cada 
dia i 1 membre 
de l’ED. 

Aules P3, pati 
petits i lavabos 

Porta principal de 
l’escola.  

P5 B:  9:00h - 9:30h cada 
dia. 

3 docents cada 
dia i 1 membre 
de l’ED. 

Aules P3, pati 
petits i lavabos 

Porta principal de 
l’escola.  

*El personal docent també podrà fer servir la sala de mestres, la zona de secretaria i direcció.                 
Habilitarem la sala de reunions com a espai d’aïllament per un possible contagi.  
 
5. Organització de l’Acció Educativa a les Comunitats de Mitjans i Grans (1r fins a 5è               
d’Educació Primària) 

5.1. Nombre d’alumnes que assistiran. 
L’escola fa una previsió de l’alumnat que assisteix al centre a través de la plataforma               
Dinantia i que es troba a l’Annex 4. Els grups seran estables durant el dia d’obertura i es                  
respectarà al màxim les franges d’entrada i de sortida del centre per part del personal de                
centre i de les famílies. Les famílies no podran accedir a l’interior de l’edifici.  

El total d’alumnat assistent de 1r a 5è és de 86 alumnes.  
 

5.2. Grups d’alumnes i equips docents. 
Les ràtios dels grups és inferior a 13 alumnes ja que els distribuirem en tres grups (que                 
coincideixen en grups de videoconferències) i l'horari marc serà de 09:00h a 13:00h hores              
respectant torns d’entrada i sortida del centre esglaonades. 
L’equip docent que atendrà als infants és prioritàriament la tutora i una especialista per grup,               
tot i que es podria convocar personal extra de mitjans i grans que són especialistes en cas                 
que fos necessari. Per tant, els infants poden no estar amb la seva tutora de referència.  
Cada dia vindran 3 o 4 docents per atendre la cita dels infants 
 
 



 

 
5.3. Espais a utilitzar. 

Les aules a utilitzar seran sempre les mateixes per a cada grup format evitant              
desplaçaments per part dels infants i docents i fluxos de circulació. A l’escola tenim en               
compte les següents indicacions:  

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 
b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, 

aquests hauran d’estar clarament separats entre si. 
c. Si la superfície dels espais no permet acollir la ràtio establerta respectant els 

4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup: 

 
Seguint aquestes, no podem garantir que els infants estiguin a la seva aula de referència. 
Així doncs, nosaltres comptem amb els següents espais: 

- Les aules tutoria.  
- Lavabos per infants i adults. 
- Sala de mestres. 
- Sala de reunions com a espai d’aïllament per contagi. 
- Despatx i secretaria. 

 
No es farà ús dels vestidors, del gimnàs o la sala de dansa per realitzar-hi activitats físiques                 
o de psicomotricitat. 

 
5.4. Fluxos de circulació: entrades i sortides i circulació dins l’escola.  

S’evitaran els desplaçaments per l’escola al màxim durant l’estona d’atenció als infants i en              
tot cas, serà el/la docent qui es desplaci. Els i les docents hauran de vetllar perquè els                 
diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i               
mantenir la distància física. 
 
Entrades i sortides de 9:00h a 13:00h: en les hores d’inici i final de les activitats educatives,                 
les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per                 
evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles             
diferents accessos a la instal·lació. Entre els grups deixarem també entre 10 i 15 minuts per                
ventilar i desinfectar l’espai aula.  
 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.             
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora               
de les instal·lacions i utilitzar obligatòriament mascareta higiènica amb compliment de la            
norma UNE. 
 
A mitjans entraran i sortiran uns grups per la porta principal i uns altres per la porta de la                   
pista (veure taula de concreció). 
A grans entraran i sortiran del centre per la porta del pati del tipi.  
 
 

5.5. Esbarjo: horaris, espais i atenció.  
 

Durant l’estona de convocatòria dels infants de Mitjans i Grans no es contempla fer pati.  

 



 

 
5.6. Actuacions a realitzar.  

Material: 
- Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà           

documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
- En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de               

música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot             
generar risc de contagi. 

Activitats:  

- La convocatòria dels infants de 1r fins a 5è de primària es basa en un moment de                 
trobada, de tutoria i d’acollida emocional. També s’aprofitarà per fer la recollida de les              
pertinences dels nens i nenes.  

 
 
5.7. Taula de concreció 

El temps estimat de la convocatòria és de 40 minuts per grup confegit per les               
videoconferències (número inferior a 13 infants) pel personal amb jornada completa i            
de 30 minuts per grup al personal de jornada reduïda.  

 
CURS AULA DATA  GRUP I HORARI CIRCULACIÓ 

entrada i sortida 
DOCENTS ESPAI* 

1r 1r A 15/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta principal 
entrada i sortida 

Tutora i 2 
especialistes  

1r A i lavabos 

1r B 16/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta principal 
entrada i sortida 

Tutora i 1 
especialista. 

1r B  i lavabos 

2n 2n A* 17/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:30h. 
Grup 2- 9:50h a 11:20h. 
Grup 3- 11:30h a 11:50h. 

Porta de la pista 
i passadís 
mitjans. 

Tutora i 1 
especialista. 

2n A  i lavabos 

2n B 18/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta de la pista 
i passadís 
mitjans. 

Tutora i 1 
especialista.  

2n B  i lavabos 

3r 3r A* 15/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:30h. 
Grup 2- 9:50h a 11:20h. 
Grup 3- 11:30h a 11:50h. 

Porta de la pista 
i passadís 
mitjans. 

Tutora i 2 
especialistes  

3r A  i lavabos 

3r B* 19/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:30h. 
Grup 2- 9:50h a 11:20h. 
Grup 3- 11:30h a 11:50h. 

Porta de la pista 
i passadís 
mitjans. 

Tutora i 1 
especialista. 

3r B  i lavabos 

4t 4t A 15/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta tipi 
entrada i sortida 

Tutora i 2 
especialistes 

4t A  i lavabos 

 



 

4t B 15/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta tipi 
entrada i sortida 

Tutora i 2 
especialistes 

4t B  i lavabos 

5è 5è A 16/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta tipi 
entrada i sortida 

Tutora i 1 
especialista. 

5è A  i lavabos 

5è B 17/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:40h. 
Grup 2-10:00h a 10:40h. 
Grup 3- 11:00h a 11:40h. 

Porta tipi 
entrada i sortida 

Tutora i 1 
especialista. 

5è B  i lavabos 

5è C* 18/06/20 Grup 1- 9:00h a 9:30h. 
Grup 2- 9:50h a 11:20h. 
Grup 3- 11:30h a 11:50h. 

Porta tipi 
entrada i sortida 

Tutora i 1 
especialista. 

5è C  i lavabos 

*Aquestes aules fan 30 minuts de trobada degut a la reducció de jornada de la tutora.  
*El personal docent també podrà fer servir la sala de mestres i la zona de secretaria i direcció. 
 
 
6.   Organització de l’Acció Educativa a 6è curs d’Educació Primària. 

6.1. Nombre d’alumnes que assistiran. 
L’escola fa una previsió de l’alumnat que assisteix al centre a través de la plataforma               
Dinantia i que es troba a l’Annex 4. Els grups seran estables durant el dia d’obertura i es                  
respectarà al màxim les franges d’entrada i de sortida del centre per part del personal de                
centre i de les famílies. Les famílies no podran accedir a l’interior de l’edifici.  

El total d’alumnat assistent de 6è és de 13 alumnes.  
 

6.2. Grups d’alumnes i equips docents. 
Les ràtios dels grups seran en un màxim de 13 alumnes, i en horari marc de 09:00h a 13:00h                   
hores respectant torns d’entrada i sortida del centre. Farem dos grups de menys de 13               
infants ja que aquests grups tenen una ràtio inferior.  
L’equip docent que atendrà als infants és prioritàriament la tutora i una especialista, tot i que                
es podria convocar al personal de mitjans i grans que són especialistes en cas que fos                
necessari. Per tant, els infants poden no estar amb la seva tutora de referència.  
Es convoca la trobada el 19/006/2020 i vindran 4 docents per atendre la cita dels infants. 
 

6.3. Espais a utilitzar. 
Les aules a utilitzar seran sempre les mateixes per a cada grup format evitant              
desplaçaments per part dels infants i docents i fluxos de circulació. A l’escola tenim en               
compte les següents indicacions:  

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 
b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests 

hauran d’estar clarament separats entre si. 
c. Si la superfície dels espais no permet acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per 

alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup: 

 
Seguint aquestes, no podem garantir que els infants estiguin a la seva aula de referència. 
Així doncs, nosaltres comptem amb els següents espais: 

 



 

- Les aules tutoria.  
- Lavabos per infants i adults. 
- Sala de mestres. 
- Sala de reunions com a espai d’aïllament per contagi. 
- Despatx i secretaria. 

 
No es farà ús dels vestidors, del gimnàs o la sala de dansa per realitzar-hi activitats físiques                 
o de psicomotricitat. 

 
6.4. Fluxos de circulació: entrades i sortides i circulació dins l’escola.  
S’evitaran els desplaçaments per l’escola al màxim durant l’estona d’atenció als infants i en              
tot cas, serà el/la docent qui es desplaci. Els i les docents hauran de vetllar perquè els                 
diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i               
mantenir la distància física. 
 
Entrades i sortides de 09:00h a 13:00h:En les hores d’inici i final de les activitats educatives,                
les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per                 
evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles             
diferents accessos a la instal·lació.  
 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.             
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora               
de les instal·lacions i utilitzar obligatòriament mascareta higiènica amb compliment de la            
norma UNE. 
 
A 6è entraran i sortiran per la porta del pati del tipi.  
 

6.5. Esbarjo: horaris, espais i atenció.  
 

Durant l’estona de convocatòria dels infants de Mitjans i Grans no es contempla fer pati.  
 

6.6. Actuacions a realitzar.  
Material: 

- Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà           
documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

- En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de               
música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot             
generar risc de contagi. 

Activitats:  

- La convocatòria dels infants de 6è es basa en un moment de trobada, de tutoria i                
d’acollida emocional. Es compartiran neguits i dubtes sobre la seva finalització           
d’etapa i el pas a l’Institut. Es preveu fer un acomiadament formal quan les autoritats               
sanitàries ens ho permetin, a partir de setembre del curs escolar 2020-21. També             
s'aprofita per fer la recollida de les pertinences dels nens i nenes.  

- Seguidament es posarà un vídeo resum del seu pas per l’escola i es realitzarà un               
petit comiat sempre respectant les mesures sanitàries. El comiat oficial es farà durant             
el proper curs 2020-21 en el moment en què se’ns permeti.  

 



 

6.7. Taula de concreció. 

El temps estimat de la convocatòria és de 60 minuts per grup de 13 infants. 

CURS AULA DATA  GRUP I HORARI CIRCUIT entrades 
i sortides 

DOCENTS ESPAI* 

6è 6è A 19/06/20 Grup 1- 9:00h a 10:00h. 
Grup 2-10:30h a 11:30h 

Pati tipi i passadís 
grans 

Tutora i 1 
especialista. 

6è A  i 
lavabos 

6è B 19/06/20 Grup 1- 9:15h a 10:15h. 
Grup 2-11:00h a 12:00h. 

Pati tipi i passadís 
grans 

Tutora i 1 
especialista. 

6è B  i 
lavabos 

6è C 19/06/20 Grup 1- 9:45h a 10:45h. 
Grup 2-11:15h a 12:15h 

Pati tipi i passadís 
grans 

Tutora i 1 
especialista. 

6è C  i 
lavabos 

*El personal docent també podrà fer servir la sala de mestres i la zona de secretaria i direcció. 
 
7. Mesures de protecció i prevenció 

 
7.1. Requisits d’assistència.  

 
Per poder reincorporar-se l'alumnat ha de reunir els següents requisits: 

 
∙ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,          

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre         
infecciós. 

∙ Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies                
anteriors. 

∙  Que   no   hagin estat  en contacte estret amb positiu confirmat o      
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

∙  Calendari vacunal al dia. 
 

En cas que l’infant 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–, la idoneïtat                
de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

 
▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de         

suport ventilatori. 
▪ Malalties cardíaques greus. 
▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants          

que precisen tractaments immunosupressors). 
▪ Diabetis mal controlada. 
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves               
famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. 

 
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu                
una declaració responsable signada, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus               

 



 

fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al               
centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i               
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
 
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la              
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla                   
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà             
assistir al centre. 

 
7.2. Mesures de protecció i detecció 

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i              
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

 
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del                 
personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar             
alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de             
comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans: 

 
● Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al           

colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar- ho. 
● Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20               

segons de durada. 
● El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples             

senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
● Utilització correcta de les mascaretes. 

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les             
mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització               
correcta de la mascareta. 

 
7.3. Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS               
recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un               
espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les               
persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament            
resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i             
estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. El professorat i la resta de personal               
en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix. Així si apareix un cas el                
nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments              
per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en                
intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del              
centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Les famílies no            
podran accedir a l’interior de l’edifici.  

 

 
7.3. Rentat de mans 

 



 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del                 
personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint              
comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un              
ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi,               
per tant cal potenciar la higiene de mans. 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de 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) 
 
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels infants i adults. 
▪ 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. 
 
L’escola garanteix els punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i               
tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al             
pati,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del              
personal de l’escola. 

 
7.4. Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes             
per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les            
següents: 
 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 
2n. Cicle d’educació infantil (3-6 

anys) 
No indicada en general. A partir de       
5 anys i si hi ha dificultat per fer         
complir les mesures de    
distanciament caldria 
indicar-la. 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

Educació primària
(6-12 

anys) 

Indicada. Quan es 
compleixin mesures òptimes de 
distanciament i ventilació d’espais, 
se’n 
podrà prescindir. 

Higiènica amb 
compliment norma UNE 

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb 
compliment norma UNE 

 

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal 

que els i les alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. L’equip docent i PAS 

del centre n’ha de portar obligatòriament així com els infants a partir dels 5 anys.  

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 

 
7.5. Neteja, desinfecció i ventilació. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys             
diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de              
concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en                
espais exteriors de concurrència humana. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions                 
de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és                 
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els            
desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es             
poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment,que s’hauran d’aplicar          
en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la                 
neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells               
de màxima concurrència. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit                  
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta             
de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents            
tipus de desinfectants, com poden ser: 

● Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració              
al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de                   
lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la               
resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts                
d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar            
durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

● Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic               
habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml d'aigua (s’obté un                 
alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua                 
(s’obté un alcohol del 70,6 %) 

● Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluent l’aigua oxigenada habitual que és             
del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts               
d'aigua. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes             
impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%.               
Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. 
 
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells            
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.               
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si               
no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent                
utilitzi el seu propi material. 

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf


 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
- Interruptors i timbres (aparell electrònic). 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors. 
- Taules i cadires. 
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
- Aixetes 
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 
 

 
7.6. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 
 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents           
d’aïllament preventiu.En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva              
presència al centre: 

● Aïllar l’alumne o alumna a la saleta de reunions. L’adult que l’acompanyarà estarà 
protegit amb l’equipament de protecció individual adient (guants, mascareta, alcohol, 
etc.). 

● Avisar pares, mares o tutors. 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària o pediatra. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

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

● No assistir al centre 
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

 
En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 
 

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

● Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i           
simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en           
observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu                
seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus                
possibles contactes.. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Difusió del Pla d’Obertura de Juny de 2020 
El pla d’obertura del centre s’ha confegit en estreta col·laboració amb la Comissió             
Pedagògica de l’escola, contemplant totes les casuístiques que s’esdevenen donada la           
situació d’emergència sanitària actual.  
Aquest estarà a disposició de la Inspecció d’Educació per la seva validació.  
 
La direcció de l’escola n’informarà al Consell Escolar i també quedarà publicat a l’espai web               
del centre. 

 
9. Annexos. 

9.1. Annex 1: Declaració responsable famílies. 
La Declaració responsable de les famílies és diferent pels infants d’Educació Infantil i             
d’Educació Primària. En el cas dels petits hauran d’adjuntar també el permís laboral dels              
progenitors. Són dos documents PDF que es troben al Portal de centres. 
  

9.2. Annex 2: Comunicat famílies petits. 
 
1r comunicat: 
INFORMACIÓ OBERTURA ESCOLA AL JUNY 

Benvolgudes famílies,  

Com ja sabeu el Departament d’Educació ha decretat l’obertura de les escoles en la fase 2 de                 
desescalada de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.  

Per a organitzar els grups, els possibles horaris i les entrades i sortides esglaonades necessitem fer                
una estimació del nombre d’infants que vindrien a l’escola i així poder complir les mesures de seguretat                 
i normativa que ens ha fet arribar el Departament d’Educació. En tot cas, la possible assistència a                 
l’escola en aquesta fase 2 és de caràcter voluntari i la decisió de fer-ho o no recau només en les                    
famílies.  

Us volem transmetre tot el nostre suport en aquests moments excepcionals i complicats. Som              
conscients de les dificultats i neguits de tot tipus que ha generat aquesta situació en les famílies i, que                   
en major o menor mesura, ens afecten a tots i a totes.  

Cal comentar que el curs escolar continua mitjançant el treball telemàtic tal com hem estat treballant                
des de l’inici del període de confinament i que, segons les Instruccions rebudes, així acabarà. Per tant,                 
l’assistència de l’infant no està contemplada per avançar currículum ni fer tasques lectives.  

L’escola s’obrirà per a poder acollir als infants de la comunitat de Petits (P3, P4 i P5), però seguint unes                    
instruccions molt estrictes del Departament d’Educació que us volem fer arribar: 

RÀTIOS ESTABLERTES PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: 

✔ P3: 8 infants per mestra. 
✔ P4 i P5: 10 infants per mestra.  

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER A PODER PORTAR ELS INFANTS A L’ESCOLA:  

✔ Declaració responsable signada que exposi que es porta l’infant a l’escola per motius laborals              
dels progenitors i que  es tracta d’un treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.  

 



 

✔ Una segona declaració responsable signada, per la qual els nens i nenes compleixen els              
requisits de salut per assistir al centre educatiu. 

✔ Facilitarem en breu els documents d’autoresponsabilitat a través de la pàgina web de l’escola.  
Sense aquests documents impresos  signats l’infant no podrà accedir al centre.  

 HI HAURÀ MENJADOR? 

✔ No hi haurà servei de menjador. 

REQUISITS MÈDICS: 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,            
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

✔ Que no siguin o hagin estat positius per La COVID-19 durant els 14 dies anteriors.  

✔ Que no hagin estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o simptomatologia             
compatible en els 14 dies anteriors.  

✔ Calendari vacunal al dia.  

NO SERÀ POSSIBLE DE CAP MANERA FER L’ACOLLIDA A L’ESCOLA SI... 

✔ La família que no s’hagi posat en contacte amb l’escola responent aquest Dinantia o a través                
de correu electrònic a la tutora en el plaç estimat.  

✔ El nen o nena presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc               
de gravetat en cas de contraure la infecció pel covid-19 i no s’han valorat els riscos de tornar                  
aquests dies a l’escola de manera conjunta família/equip mèdic. Es consideren malalties de             
risc:  

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 
suport ventilatori. 
o Malalties cardíaques greus. 
o Malalties que afecten al sistema immunitari. 
o Diabetis mal controlada. 
o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
HORARI GENERAL 
 

✔ De 9:00h a 13:00h (horari marc). 
✔ L’horari és flexible i pot ser escurçat significativament. Ho pot ser en funció del nombre               

d’alumnes i dels obligats protocols referents a espaiar les entrades, sortides i circulació dels              
diferents grups per evitar el contacte.  

✔ Es contemplen 15- 20 minuts de diferència per grup en les entrades i sortides per a possibilitar                 
les entrades esglaonades.  

 
 
 
ENTRADES I SORTIDES 
 

✔ En diferents horaris, per evitar aglomeracions i contactes de risc.  
✔ L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.  
✔ L’ acompanyant no podrà accedir al recinte de l’escola.  
✔ Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de                

les instal·lacions i portar mascareta obligatòriament. 
 

 



 

MESURES DE PROTECCIÓ  A L’ESCOLA 
 

✔ Rentat de mans freqüent.  
✔ Punts estratègics de solucions hidroalcohòliques a les entrades de l’escola i a 

les aules. 
Desinfecció de la sola de les sabates a l’entrar a l’escola. 
Mascareta: no indicada en general per a nens i nenes menors de 5 anys. Si hi ha dificultat per a                    
complir les mesures de distanciament caldria utilitzar-la. Per tant, cal portar-ne una.  
Mascareta per als nens i nenes de 5 anys.  
Tots els adults de l’escola portaran mascareta. 

✔ Entrades i sortides diferenciades evitant al màxim el contacte entre diferents grups.  
✔ Patis en diferents horaris, evitant al màxim el contacte entre diferents grups i amb els i les                 

companys/es. El joc de pati és individual i sense el material habitual de joc.  
✔ Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual a l’aula. 
✔ Grups reduïts. Al tractar-se de grups més petits no podem garantir que la mestra sigui la tutora. 
✔ Aules i espais: al ser grups reduïts no podem garantir que l’infant estigui a la seva aula de                  

referència.  
✔ Distanciament físic entre adults i infants i entre els mateixos infants. 
✔ Ventilació de les instal·lacions durant el dia (per tal d’evitar contagis i minvar les altes               

temperatures de juny). 
 

Malgrat totes les mesures de protecció que preparem no podem oblidar que l’instint dels infants és                
jugar, córrer, escapar-se, abraçar-se, compartir joguines, fer-se petons... i que això, en grup i amb               
l’emoció de la tornada i el retrobament és difícil d’aturar.  
 
Us demanem, si us plau, que si els vostres fills i/o filles han de venir a l’escola els hi expliqueu, en la                      
mesura del possible, com un joc o un repte, la importància de seguir les normes bàsiques com ara                  
evitar el contacte físic, mantenir una distància de seguretat, rentar-se les mans... Sabem que és               
realment difícil però és vital que siguin conscients de la importància de les consignes.  
 
Us agraïm molt la vostra col·laboració i comprensió.  
 
Equip docent de l’Escola Roser Capdevila.  
 
Us preguem que llegiu atentament aquest Dinantia i que contesteu aquesta pregunta per a poder               
fer una previsió organitzativa.  
 
Un cop contestat aquest Dinantia no serà possible canviar més endavant la decisió sobre assistència               
voluntària a l’escola. La data màxima per a contestar és el dimecres 27 de maig a les 11:00h. En cas de                     
no rebre resposta, o superar el plaç de la data establerta, es considerarà que l’alumne NO assistirà a                  
l’escola i no serà possible la seva assistència. Aquest rigor és imprescindible per normativa del               
Departament d’Educació i per motius organitzatius.  
 
La data màxima de resposta és el dimecres 27/05/2020 a les 11:00h 
 
 
Portaré al meu fill/a a l’escola en la seva obertura quan la ciutat de Terrassa arribi la fase 2?                    
sí/no 

 
 
 
 

 



 

2n comunicat 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ OBERTURA ESCOLA AL JUNY (II) 

 Benvolguda família, 

 Com ja sabeu el Departament d’Educació ha decretat l’obertura de les escoles en la fase 2 de 
desescalada de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Per tant, es contempla 
l’assistència a l’escola del vostre fill/ de la vostra filla a partir del 8 de juny (si hem arribar a fase 2, en el 
seu defecte seria a partir del 15 de juny) 

.REQUISITS 

✔       Haver respost el Dinantia o en el seu defecte haver-se posat en contacte amb l’escola. 

✔ Declaració responsable signada i justificant laboral dels progenitors. El podeu enviar            
signats al correu de la vostra tutora o bé portar-los el primer dia. 

✔ Els infants a partir de 5 anys hauran de portar mascareta higiènica amb compliment de la                 
norma UNE. 

✔ Requisits mèdics: absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos,            
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

● Que no siguin o hagin estat positius per La COVID-19 durant els 14 dies              
anteriors.  

● Que no hagin estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o            
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

● Calendari vacunal al dia. 

● El nen o nena presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui             
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció pel covid-19 i no s’han                
valorat els riscos de tornar aquests dies a l’escola de manera conjunta            
família/equip mèdic. Es consideren malalties de risc: 

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori. 

o Malalties cardíaques greus. 

o Malalties que afecten al sistema immunitari. 

o Diabetis mal controlada. 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

  

A TENIR EN COMPTE: 

✔ L’assistència de l’infant no serà possible si no es compleixen els requisits abans              
esmentats. 

✔ Les entrades i sortides es realitzaran sempre per la porta principal i a l’entrada al pati de                  

 



 

petits trobareu la taula amb els productes de desinfecció de sabates i neteja de mans. 

✔        L’horari del teu fill/ la teva filla és des de les 9:20h fins les 12:20h. 

✔ Es permetrà un únic acompanyant amb mascareta higiènica amb compliment de la norma              
UNE. 

✔ Caldrà respectar la distància de seguretat entre adults, adults i infants i entre companys i                
companyes durant tota l’estança al recinte escolar. 

✔ Els espais que utilitzaran els infants seran les aules de P3, els lavabos de dins les aules i                   
el pati de sorra. També habilitarem la sala de reunions per un possible aïllament per               
contagi. 

✔       La roba de l’infant ha de ser neta cada dia. 

✔       Cal que portin la fruita al tupper i la seva pròpia ampolla d’aigua reutilitzable. 

✔       Tal com vam esmentar, no podem garantir que la mestra sigui la tutora dels infants. 

L’equip docent implicat agrairà que els hi expliqueu, en la mesura del possible, com un joc o un repte, la                    
importància de seguir les normes bàsiques com ara evitar el contacte físic, mantenir una distància de                
seguretat, rentar-se les mans, no compartir el material... Sabem que és realment difícil però és vital que                 
siguin conscients de la importància de les consignes.  

Una abraçada, 

Equip docent de l’Escola Roser Capdevila. 

  

  

  

  

  

  

 
9.3. Annex 3:Comunicat famílies mitjans i grans (fins a 5è d’Educació Primària). 

INFORMACIÓ OBERTURA ESCOLA AL JUNY 

Benvolgudes famílies,  

Us volem transmetre tot el nostre suport en aquests moments excepcionals i complicats. Som              
conscients de les dificultats i neguits de tot tipus que ha generat aquesta situació en les famílies i, que                   
en major o menor mesura, ens afecten a tots i a totes. Com ja sabeu el Departament d’Educació ha                   
decretat l’obertura de les escoles en la fase 2 de desescalada per la crisi sanitària provocada per la                  
COVID-19.  

Cal comentar que el curs escolar continua mitjançant el treball telemàtic tal com hem estat treballant                
des de l’inici del període de confinament i que, segons les Instruccions rebudes, així acabarà. Per tant,                 

 



 

l’assistència de l’infant és de caràcter voluntari i la decisió de fer-ho o no recau només en les famílies.                    
Aquesta trobada no està contemplada per avançar currículum ni fer tasques lectives.  

Per tant, l’assistència de l’infant a l’escola, des del moment en què la ciutat de Terrassa entri en fase 2                    
fins al dia 19 de juny, serà en grups reduïts (els mateixos de les videoconferències amb la tutora) i en                     
un dia i una hora estipulada per la mestra referent. 

Aquesta única trobada NO està contemplada per avançar currículum ni fer tasques lectives i és de                
caràcter voluntari. Així doncs, la decisió de participar-hi o no recau només en les famílies.  

A continuació, us exposem les instruccions determinades pel Departament d’Educació que aplicarem            
estrictament en el nostre centre: 

RATIO ESTABLERTA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: 

✔ Grups de 13 alumnes com a màxim. Volem garantir la seguretat dels infants baixant la ràtio, i                 
per aquest motiu hem decidit fer tres grups que coincideixen amb els grups de              
videoconferències realitzades amb les tutores.  

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER L’ASSISTÈNCIA DELS INFANTS A L’ESCOLA:  

✔ Declaració responsable signada per la família, per la qual els nens i nenes compleixen els               
requisits de salut per assistir al centre educatiu.  

✔ Sense aquest document emplenat i signat l’infant no podrà accedir al centre. El podeu              
enviar al correu de la tutora o portar-lo i entregar-lo el dia i hora assignat.  
 
 

REQUISITS MÈDICS: 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,            
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

Les famílies vigilaran l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir                 
de casa per anar al centre educatiu.  

 

✔ Que no siguin o hagin estat positius per la COVID-19 durant els 14 dies anteriors.  

✔ Que no hagin estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o simptomatologia             
compatible en els 14 dies anteriors.  

✔ Calendari vacunal al dia.  

 

NO SERÀ POSSIBLE DE CAP MANERA FER LA TROBADA A L’ESCOLA SI... 

✔ L’infant no porta mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE. 
✔ No es compleix el calendari establert pel seu grup (data i hora estipulada i informada per la                 

tutora via Dinantia o pàgina web de l’escola). 
✔ El nen o nena presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc               

de gravetat en cas de contraure la infecció pel covid-19 i no s’han valorat els riscos de tornar                  
aquests dies a l’escola de manera conjunta família/equip mèdic. Es consideren malalties de             
risc:  

 



 

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 
suport ventilatori. 
o Malalties cardíaques greus. 
o Malalties que afecten al sistema immunitari. 
o Diabetis mal controlada. 
o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
DATA I HORARI DE TROBADA 
 

✔ De 9:00h a 13:00h (horari marc).  
✔ La sessió de trobada del grup al qual pertany el/s vostre/s infant/s és de 40/30 minuts el dia                  

XXXXX de juny de 2020 
✔ Es reserva un interval de temps estipulat entre trobades per tal d’assegurar la bona ventilació               

de l’espai, la desinfecció de les zones utilitzades i una circulació d’infants esglaonada. 
  

ENTRADES I SORTIDES 
 

✔ En horaris i circuits diferents per evitar aglomeracions i contactes de risc.  
✔ L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.  
✔ L’acompanyant no podrà accedir al recinte escolar.  
✔ Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de                

les instal·lacions i portar mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE            
obligatòriament. 

 
PLANIFICACIÓ DE LA TROBADA 
 

✔ Trobada presencial voluntària d’acomiadament i d’acompanyament en l’acció tutorial dels          
infants de l’escola en data i hora estipulada per la tutora. 

✔ Moment de recollida de les pertinences personals. En cas de no assistir al centre no patiu, les                 
pertinences dels vostres fills i/o filles seran degudament guardades per a ser recollides al mes               
de setembre.  

✔ Els infants hauran de portar una bossa gran reutilitzable per endur-se el seu material amb               
comoditat.  

✔ Si teniu algun llibre de préstec a casa el podreu retornar.  
 
MESURES DE PROTECCIÓ  A L’ESCOLA 
 

✔ Rentat de mans molt freqüent.  
✔ Punts estratègics de solucions hidroalcohòliques a les entrades de l’escola i a 

les aules. 
✔ Mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE posada correctament tota l’estona: tant             

els nens i les nenes com tots els adults, docents o no, hauran de portar mascareta. 
✔ Desinfecció de la sola de les sabates a l’entrar a l’escola. 
✔ Entrades i sortides diferenciades i circuits alternatius dins l’escola evitant al màxim el contacte              

entre els grups.  
✔ Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual a l’aula. 
✔ Grups reduïts: al tractar-se de grups menys nombrosos no podem garantir que la mestra que               

dirigeixi la trobada sigui la tutora. 
✔ Aules i espais: l’aula tutoria de cada infant i els lavabos de la seva zona.  
✔ Distanciament físic entre adults i infants i entre els mateixos infants. 
✔ Ventilació i desinfecció de les instal·lacions durant el dia per evitar contagis. 

 

 



 

Malgrat totes les mesures de protecció que preparem no podem oblidar que l’instint dels infants és                
jugar, abraçar-se, compartir, fer-se petons... i que això en grup i amb l’emoció de la tornada i el                  
retrobament és difícil d’aturar.  
 
Us demanem, si us plau, que els expliqueu, en la mesura del possible, com un joc o un repte, la                    
importància de seguir les normes bàsiques com ara evitar el contacte físic, mantenir una distància de                
seguretat, rentar-se les mans...  
Sabem que és realment difícil però és de vital importància que siguin conscients de les consignes com                 
també de la realitat tan estranya i diferent que es trobaran a l’escola si decideixen assistir a la trobada                   
presencial. 
 
Per garantir totes les mesures necessitem saber si vindran els vostres fills i filles (en la data i hora                   
assignada) a l’escola. Per tant, cal que respongueu aquest Dinantia abans del proper 5 de juny.  
 
EN RESUM:  
EL/LA  VOSTRE/A FILL/A POT ASSISTIR AL CENTRE:  

● DATA: XXXX 
● FRANJA HORÀRIA: XXXX 
● ACCÉS D’ENTRADA I DE SORTIDA: XXXX 

 
Us agraïm molt la vostra col·laboració i comprensió.  
 
Equip docent de l’Escola Roser Capdevila.  
 
PREGUNTA TANCADA DEL DINANTIA  
ASSISTIRÀ EL MEU FILL O FILLA EN LA DATA I HORA ASSIGNADA PER LA TUTORA?               
SI/NO 
 
 

9.4. Annex 4:  Comunicat famílies de 6è d’Educació Primària. 
 
INFORMACIÓ OBERTURA ESCOLA AL JUNY 
 Benvolgudes famílies,  

Us volem transmetre tot el nostre suport en aquests moments excepcionals i complicats. Som              
conscients de les dificultats i neguits de tot tipus que ha generat aquesta situació en les famílies i, que                   
en major o menor mesura, ens afecten a tots i a totes. Com ja sabeu el Departament d’Educació ha                   
decretat l’obertura de les escoles en la fase 2 de desescalada per la crisi sanitària provocada per la                  
COVID-19.  

Cal comentar que el curs escolar continua mitjançant el treball telemàtic tal com hem estat treballant                
des de l’inici del període de confinament a través de videoconferències i propostes didàctiques. i que,                
segons les Instruccions rebudes, així acabarà. Per tant, l’assistència de l’infant és de caràcter voluntari                
i la decisió de fer-ho o no recau només en les famílies. Aquesta trobada no està contemplada per                  
avançar currículum ni fer tasques lectives.  

Per tant, l’assistència de l’infant a l’escola, des del moment en què la ciutat de Terrassa entri en fase 2                    
fins al dia 19 de juny, serà en grups de 13 infants com a màxim i en un dia i una hora estipulada per                        
la mestra referent. 

RÀTIO ESTABLERTA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: 

✔ Grups de 13 alumnes com a màxim. Per tant, de la vostra classe en farem dos grups.  

 



 

 
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER L’ASSISTÈNCIA DELS INFANTS A L’ESCOLA:  

✔ Declaració responsable signada per la família, per la qual els nens i nenes compleixen els               
requisits de salut per assistir al centre educatiu.  

✔ Sense aquest document emplenat i signat l’infant no podrà accedir al centre. El podeu              
enviar al correu de la tutora o portar-lo i entregar-lo el dia i hora assignat.  
 

REQUISITS MÈDICS: 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,            
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

Les famílies vigilaran l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir                 
de casa per anar al centre educatiu.  

✔ Que no siguin o hagin estat positius per La COVID-19 durant els 14 dies anteriors.  

✔ Que no hagin estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o simptomatologia             
compatible en els 14 dies anteriors.  

✔ Calendari vacunal al dia.  

NO SERÀ POSSIBLE DE CAP MANERA FER  LA TROBADA A L’ESCOLA SI... 

✔ L’infant no porta mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE. 
✔ No es compleix el calendari establert pel seu grup (data i hora estipulada i informada per la                 

tutora via Dinantia o pàgina web de l’escola). 
✔ El nen o nena presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc               

de gravetat en cas de contraure la infecció pel covid-19 i no s’han valorat els riscos de tornar                  
aquests dies a l’escola de manera conjunta família/equip mèdic. Es consideren malalties de             
risc:  

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 
suport ventilatori. 
o Malalties cardíaques greus. 
o Malalties que afecten al sistema immunitari. 
o Diabetis mal controlada. 
o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
DATA I HORARI DE TROBADA 
 

✔ De 9:00h a 13:00h (horari marc).  
✔ La sessió de trobada del grup al qual pertany el/s vostre/s infant/s és de 60 minuts el dia                  

XXXXX de juny de 2020. 
✔ Es reserva un interval de temps estipulat entre trobades per tal d’assegurar la bona ventilació               

de l’espai, la desinfecció de les zones utilitzades i una circulació d’infants esglaonada. 
  

ENTRADES I SORTIDES 
 

✔ En diferents horaris, per evitar aglomeracions i contactes de risc.  
✔ L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.  
✔ L’ acompanyant no podrà accedir al recinte de l’escola.  

 



 

✔ Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de                
les instal·lacions i portar mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE            
obligatòriament. 

 
PLANIFICACIÓ DE LA TROBADA 
 

✔ Trobada presencial i voluntària de tutoria i d’acompanyament donat que finalitzen l’etapa            
educativa.  

✔ Es compartiran neguits i dubtes sobre la seva finalització d’etapa i el pas a l’Institut. 
✔ Es preveu fer un acomiadament formal quan les autoritats sanitàries ens ho permetin, a partir               

de setembre del curs escolar 2020-21. 
✔ Moment de recollida de les pertinences personals. En cas de no assistir al centre no patiu, les                 

pertinences dels vostres fills i/o filles seran degudament guardades per a ser recollides al mes               
de setembre.  

✔ Els infants hauran de portar una bossa gran reutilitzable per endur-se el seu material amb               
comoditat.  

✔ Si teniu algun llibre de préstec a casa l’ haureu de retornar.  
 
MESURES DE PROTECCIÓ  A L’ESCOLA 
 

✔ Rentat de mans molt freqüent.  
✔ Punts estratègics de solucions hidroalcohòliques a les entrades de l’escola i a 

les aules. 
✔ Mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE posada correctament tota l’estona: tant             

els nens i les nenes com tots els adults, docents o no, hauran de portar mascareta. 
✔ Desinfecció de la sola de les sabates a l’entrar a l’escola. 
✔ Entrades i sortides diferenciades i circuits alternatius dins l’escola evitant al màxim el contacte              

entre els grups.  
✔ Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual a l’aula. 
✔ Grups reduïts: al tractar-se de grups menys nombrosos no podem garantir que la mestra que               

dirigeixi la trobada sigui la tutora. 
✔ Aules i espais utilitzats: l’aula tutoria de cada infant i els lavabos de la seva zona.  
✔ Distanciament físic entre adults i infants i entre els mateixos. 
✔ Ventilació i desinfecció de les instal·lacions durant el dia per evitar contagis. 

 
 

Malgrat totes les mesures de protecció que preparem no podem oblidar que l’instint dels infants és                
jugar, abraçar-se, compartir, fer-se petons... i que això, en grup i amb l’emoció de la tornada i el                  
retrobament és difícil d’aturar.  
 
Us demanem, si us plau, que els hi expliqueu, en la mesura del possible, la importància de seguir les                   
normes bàsiques com ara evitar el contacte físic, mantenir una distància de seguretat, rentar-se les               
mans... Sabem que és realment difícil però és de vital importància que siguin conscients de les                
consignes com també de la realitat tan estranya i diferent que es trobaran a l’escola si decideixen                 
assistir a la trobada presencial. 
 
Per garantir totes les mesures necessitem saber si vindran els vostres fills i filles (en la data i hora                   
assignada) a l’escola. Per tant, cal que respongueu aquest Dinantia abans del proper  5 de juny.  
 
EN RESUM:  
EL/LA  VOSTRE/A FILL/A POT ASSISTIR AL CENTRE:  

● DATA: XXXX 

 



 

● FRANJA HORÀRIA: XXXX 
● ACCÉS D’ENTRADA I DE SORTIDA: XXXX 

 
Us agraïm molt la vostra col·laboració i comprensió.  
 
Equip docent de l’Escola Roser Capdevila.  
 
 PREGUNTA TANCADA DEL DINANTIA  
ASSISTIRÀ EL MEU FILL O FILLA EN LA DATA I HORA ASSIGNADA PER LA TUTORA?  
SÍ/NO 

 
9.5. Annex 5:  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 Roser Capdevila de Terrassa, durant la reobertura del nostre centre escolar durant el mes de                 
juny o bé en el temps que duri el Pla de contingència 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, estornuden… 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 dos espais a l’escola on poder donar resposta assistencial als infants amb malestar              
i signes potencialment relacionats amb la COVID-19 amb màxima seguretat. 
(podrien ser la saleta de reunions i la classe d’anglès de la planta zero, per exemple) 
 

✔ En les dues zones determinades 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. 
- 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 aquests espais reservats a l’aïllament tinguin 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).  

✔ 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 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. 

 

Elaborat per l’EQUIP PEDAGÒGIC i la COORDINADORA DE RISCOS LABORALS. 

Curs escolar: 2019-2020. 

 

 

 


