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PLA D’ACTUACIÓ COVID-19

QUÈ HAN DE PORTAR ELS INFANTS A L’ESCOLA?

Un estoig per posar-hi el seu material individual (el material el proporcionarem des de l’escola). Només 

els infants de primària, de 1r a 6è. 

Una carpeta sense separadors (infants de 1r a 4t) i una carpeta amb separadors (nenes i nens de 5è i 6è). 

Una ampolla d’aigua reutilitzable (estil cantimplora) amb el nom, cognoms i ambient de l’infant. 

Un recipient, preferiblement de paper o roba (evitar plàstic) per guardar la mascareta al seu calaixet 

(recipient amb nom, cognoms i ambient de l’infant). 

Un recipient amb alguna o algunes mascaretes de recanvi. 

Una ronyonera petita amb nom, cognoms i ambient de l’infant, per guardar la mascareta en moments en 

què no s’estigui a l’ambient de referència. 

La mascareta de l’infant, que ha de complir la normativa de la UNE, ha de portar el nom, cognoms i 

ambient de l’infant. 

Cada dia s’ha de portar una bosseta amb l’esmorzar que es deixarà al calaixet individual de l’infant. 

Un tovalló que sempre es guardarà al calaixet individual de l’infant.

MATERIAL ESCOLAR
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PLA D’ACTUACIÓ COVID-19

QUINES ACCIONS PREVENTIVES S’HAN DE FER?

Comproveu l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 abans de sortir de casa: 

No es pot accedir a l’escola amb una temperatura de 37’5 graus o més (no es pot administrar 

antitèrmic abans de venir a l’escola si l’infant té febre a casa). 

Tos forta i/o dificultat respiratòria. 

Quadre gastrointestinal. 

Altres símptomes relacionats amb la COVID-19. 

En cas de sospita d’un possible cas, l’escola trucarà a la família i serà obligatori venir a buscar a 

l’infant a l’escola. 

Es prendrà la temperatura als infants a l’arribar a l’ambient del seu grup estable i sempre que un infant 

no es trobi bé (sempre es prendrà a la part interior del canell, mai al front).

PREVENCIÓ
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QUI, COM I QUAN S’HA DE FER SERVIR LA MASCARETA?

Cal portar mascareta: 

A les entrades i sortides: obligatòria per totes les persones adultes i per tots els infants de primària (de 1r a 6è). Molt recomanable pels 

infants d’Educació Infantil (P3, P4 i P5). 

En tots els desplaçaments pel centre:  

Obligatòria a Educació Primària i molt recomanable a Educació Infantil. 

Per anar a una aula o espai diferent al de l’ambient del grup de convivència estable. 

Per anar al lavabo. 

Per anar a l’exterior (de l’escola o parcs del barri). 

No cal portar mascareta quan els infants estan dins del grup de convivència estable (voluntària per qui la vulgui portar). Amb el grup de 

convivència estable serà obligatòria a Educació Primària (de 1r a 6è) quan les autoritats sanitàries ho indiquin. 

Adults i adultes: 

Docents estables: voluntària dins del grup estable. 

Docents temporals (especialistes i personal de suport): obligatòria sempre. 

Acompanyants de menjador: obligatòria sempre. 

Altres professionals: obligatòria sempre. 

Famílies: obligatòria sempre.

MASCARETA
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ON, QUAN I COM S’HA DE SORTIR I ENTRAR A L’ESCOLA?

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. 

Educació Infantil: entrada relaxada entre les 9.00 i les 10.00. 

Les famílies acompanyen als infants fins a l’ambient. 

Les famílies no es poden quedar dins de l’ambient (excepte durant l’acompanyament en 

temps d’acollida). 

Sortida entre les 13.50 i les 14.00. Les famílies van a buscar als seus infants a l’ambient. 

1r i 2n d’Educació Primària: entrada a les 9.00 per la porta principal (C/ Açores). 

Les famílies acompanyen als infants fins a l’ambient. 

Les famílies no poden entrar dins de l’ambient. 

Sortida entre les 13.50 i les 14.00. Les famílies van a buscar als seus infants a l’ambient. 

3r i 4t d’Educació Primària: entrada a les 8.55 per la porta principal (C/ Açores). 

Les famílies no poden entrar a l’escola. Els nens i les nenes pugen sols i soles fins als seus 

ambients. 

Sortida a les 14.00. Les persones tutores acompanyen als infants fins al porxo 2, i les famílies 

esperen als seus infants al pati de l’escola. 

5è i 6è d’Educació Primària: entrada a les 8.50 per la porta petita del Carrer 

Antonio Ricardos. 

Les famílies no poden entrar a l’escola. Els nens i les nenes pugen sols i soles fins 

als seus ambients. 

Sortida a les 14.00. Les persones tutores acompanyen als infants fins al porxo 1, i 

les famílies esperen als seus infants a l’entrada de l’escola. 

Els nens i les nenes que tenen autorització per marxar sols i soles, sortiran a les 

14.00. 

SORTIDA DEL MENJADOR ESCOLAR (per tots els infants de l’escola). 

Sortida entre les 16.00 (obertura de la porta principal de l’escola) i les 16.30. Totes 

les famílies van a buscar als infants als ambients (respectant les portes i escales de 

cada grup), excepte els infants de Cicle Superior que tenen autorització per marxar 

sols, que podran sortir a les 16.30 (abans d’aquesta hora no poden marxar sols). 

Nota important: al pla d’actuació està especificat per quina porta de vidre (porxo) 

entra cada grup (porxo principal o porxo de l’escala d’accés al pati de l’escola) i 

quina escala de pujada i baixada fa servir cada grup. 

ENTRADES I SORTIDES
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ON, QUAN I COM ES VENTILA, NETEJA, DESINFECTA O 
ES RENTEN LES MANS?

Neteja i desinfecció abans i després de la jornada. 

Personal de neteja extra durant el dia a l’escola. 

Finestres preferentment obertes. Si estan tancades, ventilació durant 10 minuts cada dues hores. 

Rentat de mans a l’entrada a l’escola, abans d’entrar a l’ambient, abans i després d’esmorzar, al 

tornar d’algun espai diferent al del grup estable, abans i després de dinar, cada vegada que es vagi 

al lavabo i al marxar cap a casa. 

Gel hidroalcohòlic a totes les aules. Rentat de mans obligatori amb aigua i sabó (voluntari amb gel 

hidroalcohòlic).

VENTILACIÓ, NETEJA, DESINFECCIÓ I 
RENTAT DE MANS
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COM ES DURAN A TERME LES SORTIDES A L’EXTERIOR 
DE L’ESCOLA?

Manteniment de grups estables.  

A l’espai exterior de l’escola. 

A l’entorn proper. 

Als parcs propers a l’escola. 

Es prioritzaran activitats a l’exterior sempre que sigui possible.

SORTIDES A L'EXTERIOR DE L’ESCOLA
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COM FUNCIONARÀ L’ESPAI DE MIGDIA?

Manteniment dels grups estables dins de l’ambient del mateix grup durant l’estona de l’àpat. 

Manteniment del grup estable durant l’estona de joc (a l’ambient, a l’espai exterior de l’escola o als parcs 

exteriors propers a l’escola). 

Els i les acompanyants de menjador serveixen el menjar (ús obligatori de guants i rentat de mans abans de 

servir). 

Ús de mascareta dels i de les acompanyants durant tota la franja de migdia. 

No es comparteixen estris com setrilleres, panera, gerra d’aigua… Cada infant fa ús de la seva ampolla 

individual. 

Tovallons guardats al calaixet individual de cada infant. 

Rentat de mans abans i després de dinar. 

Habilitació d’espais de descans on es mantinguin els infants del grup estable. 

L’espai familiar romandrà tancat durant tot el curs 20-21. 

Excepcionalment, per al curs 20-21, el menjador no estarà obert a les famílies i no serà possible que els i les 

familiars vinguin a dinar amb els infants a l’escola.

MENJADOR ESCOLAR
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COM SERÀ L’ACOLLIDA DE MATÍ I DE TARDA?

En cas de coincidir infants de diferents grups estables, ús de mascareta obligatòria pels infants de 

primària (voluntària pels infants d’infantil). 

Els infants han de ser acompanyats i recollits per un adult.

ACOLLIDA MATÍ I TARDA
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ES PODRAN CEL·LEBRAR ELS ANIVERSARIS?

La família pot venir a l’escola a celebrar l’aniversari del seu infant. 

No es pot portar res de menjar per compartir amb els altres infants del grup estable.

ANIVERSARIS

TORNAR A L’INDEX DE CONTINGUTS



PLA D’ACTUACIÓ COVID-19

QUÈ PASSARÀ SI AILLEN A UN GRUP?
Es comunicarà a les famílies per correu electrònic. 

S’activarà l’horari de confinament des del primer dia de confinament per continuar l’activitat escolar. 

Es proporcionarà als infants el material necessari per tal de continuar l’activitat escolar de manera 

telemàtica. 

S’activarà l’entorn virtual de l’escola (Classroom) a través del qual es durà a terme l’activitat 

telemàtica.

AÏLLAMENT D’UN GRUP. ACTIVITAT 
TELEMÀTICA
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COM SERAN LES TROBADES I REUNIONS?

Es prioritzarà l’opció telemàtica sempre que sigui possible (reunions de famílies d’ambient, reunions 

d’equip, consell escolar, tutories individuals, etc.) 

Les reunions telemàtiques es realitzaran a través del Meet de l’entorn corporatiu virtual de l’escola 

(Classroom Gsuite For Education) on les famílies hi podran accedir a través de l’adreça del seu infant 

dins de la plataforma.

REUNIONS

TORNAR A L’INDEX DE CONTINGUTS


