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Benvolgudes famílies, 
 
Us fem un resum de tot el nostre pla d’actuació de centre per 
el curs 2020-2021. 
Serà un curs diferents, però amb alegria i il·lusió 
aconseguirem que els nostres infants visquin i gestionin de la 
millor manera aquesta situació. 
A les reunions de curs intentarem respondre als vostres 
dubtes i neguits. 
 
Aquest curs és important enfortir la confiança i la 
comunicació per a que entre tots i totes superem  aquest 
repte present en tota la societat. 
 
Esperem amb moltes ganes l’arribada dels infants i retrobar-
nos amb tots i totes  vosaltres. 
 
Fins aviat! 
 
L’Equip de mestres 

 



  

1.GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ  ESTABLES  
 

 Grups estables mantenint el grup aula del curs passat. 
 Dos mestres a l’aula. 
 Desdoblaments continus del grup  
 Ús de tots els espais de l’escola el màxim possible. 
 Adequació de PEC i les metodologies del centre a l’escenari actual. 
 Els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions. 

 
DISTRIBUCCIÓ DE MESTRES  
 

CICLE PETITS CICLE MITJANS CICLE GRANS 

Curs Mestres Curs Mestres Curs Mestres 

P3 Viqui 
TEI 

1r Yolanda 
Ciscu 

4t Marta.B 
Olga 

P4 Loli 
Sara 

2n Maria 
Dani 

5è Vanessa 
Núria 

P5 Mónica 
Laia 

3r Míriam 
Irene 

6è Ana.Roca 
Marta.V 

Especialistes Especialistes Especialistes 

Música i 
Psicom. 

Maria D. Música i 
E.Física 

Irene Música i 
E.Física 

Maria M. 

  Anglès Dani Anglès Tutors 

MAD laura MAD Jesús MAD Oleguer 

 
 

 

2.ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 
 
2.1 ABANS D’ARRIBAR AL CENTRE 
 

 Comproveu absència de simptomatologia compatible amb COVID-19 abans de 
sortir de casa, especialment: 

 Temperatura superior a 37,5ºC 
 Tos forta i/o dificultat respiratòria 
 Quadre gastrointestinal ( mal de panxa amb vòmits o diarrea) 
 Mal de coll  amb febre. 
 Refredat nasal amb febre. 
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 
Si l'infant manifesta símptomes, NO PODRÀ ASSISTIR AL CENTRE. 
 
2.2 ENTRADES: 
 

 Entrades esglaonades des de les 8:50 a les 9:10 
 Comprovació de la temperatura ( registre). 
 Higiene de mans. 
 Cada grup ha d’entrar a l’escola per l’itinerari determinat sense barrejar-se 

amb la resta de grups. 
 



 

Grup Espai-porta Hora
ri 1r Pati Dreta 9:00 

2n Vestíbul Dreta 9:00 

3r Vestíbul Esquerra 8:50 

4t Vestíbul esquerra 9:10 

5è Vestíbul esquerra 9:00 

6è Patí dreta 8:50 

P3 Pati Dret 9:10 

P4 Pati Esquerra 9:00 

P5 Pati Esquerra 8:50 

 
2.3 SORTIDES 
 

 Higiene de mans  
 Sortides esglaonades de 16:20 a 16:40 
 Distribució dels infants que realitzen extraescolars respectant els fluxes de 

circulació. 
 

Grup Espai-porta Hora
ri 1r Pati dreta 16:30 

2n Vestíbul dret 16:30 

3r Vestíbul esquerra 16:20 

4t Vestíbul esquerra 16.40 

5è Vestíbul esquerra 16:30 

6è Patí dreta 16:20 

P3 Pati dreta 16:40 

P4 Pati esquerra 16:30 

P5 Patí esquerra 16:20 

 
Sortides i entrades espai migdia: De moment, fins que no tinguem el recompte total 
d’alumnat que ha de sortir al migdia, farem la sortida amb separació i seguretat com 
el curs passat. 
 

 Mantenir la distància de seguretat a la porta de l’escola. 
 Facilitar les entrades i sortides 
 Evitar les Xerrades i reunions a la porta de l’escola. 
 No es pot estar a la porta abans de l’hora d’entrada indicada per cada grup. 
 És molt important ser puntuals, en cas de no arribar a l’hora, us haureu 

d’esperar a que no hagi cap grup entrant. 

 La referència de les portes són vistes des del carrer. 
 



 3.MASCARETA I DISTÀNCIA  
 

 S’haurà de dur de casa i en bon estat. Les mascaretes han de ser homologades. 
 De moment, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de portar mascareta a 

les aules. 
 Cada nen portarà  una bossa de paper per desar-la en cas necessari. 
 S’haurà de portar posada quan comparteixin espai amb infants d’altres grups. 
 En tots els desplaçaments pel centre. 
 Els /les mestres i adults que entren en diferents grups hauran de portar 

mascareta i respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els infants. 
 Distància de seguretat sempre fora del grup estable 

 

 

4. VENTILACIÓ, NETEJA , DESINFECCIÓ 
 

  Neteja i desinfecció abans i després de la jornada escolar. 
  Finestres obertes i ventilació continua. 
 Neteja del material didàctic comú després del seu ús. 
 Personal de neteja extra durant la jornada. 
 Rentat de mans mínim 6 vegades al dia: entrades, sortides, abans i després del 

patí i del menjador i cada vegada que es faci servir els lavabos. 
 

 

 
6. G E L H I D R O A L C O H Ò L I C, SABÓ I T E M P E R A T U R A 

 
 Dispensador de gel a tots els accessos i aules. 
 Dispensador de sabó i gel a les aules. 
 Control de temperatura prescriptiu un cop al dia amb piròmetre sense contacte. 

 

 

7. PATIS I ESTONA D’ESBARJO 
 

 Manteniment de les mesures higièniques, distància i mascareta. 
 Manteniment del grups estables 
 Sectorització de patis, torns diferents i utilització d’espais externs. 

 

 8. SORTIDES FORA DEL CENTRE 

   
 Es mantenen les sortides de grups estables. 
 A l’espai exterior de l’escola, prioritzant l’entorn més proper. 
 Evitarem el transport públic. 
 Colònies amb els grups estables. 

 
 

  
9. MENJADOR. 
 

 Reorganització del menjador per zones respectant els grups estables. 
 Els infants de P3 dinaran a l’aula. 
 Manteniment del grup estable durant l’estona de joc. 
 Ús de mascareta de tothom, adults i infants, exceptuant l’estona de menjar. 
 Estris i altres materials exclusius per cadascun dels grups estables. 

 



 10.ACOLLIDA DE MATÍ I DE TARDA 
 

 En cas de coincidir infants de diferents grups estables, ús de mascareta i 
distància de seguretat. 

 Espais diferenciats per els infants de diferents grups estables. 
 Lliurament per part d’un monitor/A al tutor o tutora en el moment de l’entrada. 

 
 
 

 11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN EL CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE  
COVID 19 
 

 S’informarà al responsable COVID-19 del centre 
 Es portarà a l’espai assignat 
 A la persona que presenta símptomes se li col·locarà  l’equip de protecció i es 

rentaran mans. 
 La persona encarregada també es col·locarà l’equip de prevenció corresponent. 
 En cas que sigui un cas greu es trucarà al 061. 
 En cas lleu s’avisarà a la família per tal que vingui a buscar a l’infant el més 

aviat possible ( es recomana com molt tard en 1 hora). 
 La família el portarà al seu CAP de referència per valorar el tema i fer les 

actuacions necessàries, inclosa una PCR per SARS-CoV-2. En aquest cas, tant 
l’infant com la família hauran de restar en aïllament domiciliari fins conèixer el 
resultat. 

 En cas de resultat positiu és Salut Pública l’encarregada de comunicar 
aquesta situació al CEB perquè s’activi la gestió de la identificació, aïllament 
dels contactes estrets- 
 

 En cas  de resultat negatiu l’infant no es podrà incorporar al centre fins que els 
símptomes manifestats no hagin desaparegut, un mínim de 24 h. 
 

L’autoritat sanitària determinarà el tancament de l’activitat presencial en un grup classe 
o del centre en general, fent les valoracions oportunes  

 
 A mode orientatiu, un cas positiu en 1 membre o més d’un grup de convivència 

estable s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup (14 dies després del 
darrer contacte amb el cas o casos positiu) 

 
 

  
 
12-TROBADES, REUNIONS I COMUNICACIONS 
 

 La comunicació de les famílies amb l’escola serà via agenda o 
telefònica.  

 Les reunions d’inici de curs i les entrevistes amb el tutor/a es realitzaran 
prioritàriament  telemàticament. Més endavant us informarem de les dates de 
reunions d’inici de curs. 

 Per a les entrevistes les tutores es posaran en contacte amb la família via 
agenda. 

 En casos puntuals, si ha de ser presencial haurà de ser amb cita prèvia tant 
amb el tutor/a com amb direcció. 

 L’escola utilitzarà el canal habitual de comunicació via email i comunicats.  



 

ENTRE TOTS I TOTES ENS CUIDEM ! 

 

JUNTS FEM ESCOLA, FEM POMPEU! 

 

 

 

 
12. ALTRES  
 

 Cada infant tindrà un estoig amb les seves eines bàsiques que proporcionarà 
l’escola. 

 Portar al centre un bidonet reutilitzable d’aigua d’ús individual. 
 Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de 

convivència estable. 
 No es poden portar joguines i objectes de casa, inclòs l’entrada de patinets i 

bicicletes. 
 Priorització d’activitats a l’aire lliure. 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 Us farem arribar una declaració responsable que haureu d’omplir i portar signada el  
primer dia d’escola. 
 

PRIMER DIA D’ESCOLA 

 El curs s’inicia el 14 de setembre en l’horari marcat anteriorment per a cada nivell.  

 Els infants entraran per la porta corresponen i senyalitzades amb el cartell del curs.  
 


