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ETAPA 
EDUCATIVA 

PREVISIÓ 
ALUMNES 

ACTIVITATS HORARI REQUISITS ACCÉS: MATERIAL 
PROFESSORAT 

i AULES (2) 

 
MESURES DE PROTECCIÓ I 

HIGIENE 

 
 
EDUCACIÓ 
INFANTIL 

 
 

 
 
  6 

 
 

 
 
 

 

Finalització del curs telemàticament. 

Acollida per motius de conciliació de 9 a 13. Pla 
de treball específic* 

Tutories personalitzades per l’acompanyament 
educatiu i emocional de l’alumnat. Una tutoria 
per família durant última setmana de juny amb 
cita prèvia. 
 

 
 
 
9:00 a 13:00 
     11-11:45 (pati) 
 
 

 
Confirmació d’assistència o 
no via telefònica o correu 
electrònic 
 
Presentar el primer dia de 
retorn al centre educatiu la 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL (1) 
 

 
Els pares o 
acompanyats 
deixaran els infants a 
la porta d’entrada a 
l’edifici quedant-se 
al carrer. 
 
La primera setmana 
una mestra serà a 
fora per tal d’acollir 
als infants i explicar-
ho als acompanyants 
 
 

 
Cada nen/a tindrà un 
espai específic dins 
l’aula amb el material 
que podrà utilitzar; 
aquest serà d’ús 
individual. 
 
No es distribuirà 
documents en paper, 
excepte en casos 
imprescindibles. 
 
 
Portar la pròpia ampolla  
d’aigua o cantimplora. 

 
Educació infantil: 
 
1 mestre  
 
 
Aula petits 1 
 
 

 
Cal reforçar conductes 
saludables, quan sigui possible. 
  
-Tossir i esternudar al colze. Es 
poden utilitzar ninots o la 
imitació per exemplificar-ho. 
 
- El distanciament físic es pot 
treballar en els infants més 
grans amb exemples senzills 
(“estirant les ales”), cadascú 
tindrà el seu espai individual de 
treball/joc per assegurar aquest 
distanciament als més petits. 
 
-Distanciament físic (2mts) 
 
-Rentat de mans: no guants (3) 
 
-Mascaretes no indicades per 
alumnes, si per personal 
docent. De totes maneres es 
demanarà que cada infant porti 
una mascareta . Es demanarà 
als infants que se les posin quan 
no es pugui assegurar la 
distància mínima. 
 
- Utilització correcta de les 
mascaretes. 
 
-Ventilació, neteja i desinfecció 
(4) 
 
-Protocol d’actuació en cas de 
detecció d'aparició de 
simptomatologia compatible 
amb COVID  (5) 
 

 
 

5 

 
Només alumnes de P5:  
Una trobada programada per tancar el curs amb 
tot el curs (dia 15 de juny) 
 
 

 
De 10 a 12 

 
1 mestra (tutora)  
 
Aula grans 
 

 
 
EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
 

 
 
 
 

5 

 
Finalització del curs telemàticament. 
 
Acollida per motius de conciliació de 9 a 13. 
Casos molt concrets i necessaris. Pla de treball 
específic* 
 
Tutories personalitzades per l’acompanyament 
educatiu i emocional  
de l’alumnat. Una tutoria per família última 
setmana de juny amb cita prèvia  

 
 

 
Confirmació tant si 
assisteixen com si no, via 
telefònica o correu 
electrònic 
 
Presentar el primer dia de 
retorn al centre educatiu la 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA o LA 
D’EDUCACIÓ INFANTIL PELS 
D’ACOLLIDA DIÀRIA (1) 
 
 

 
1mestre 
 
Aula petits 2 
 
 

 
 
 
 

7 

10 

12 

 
Una trobada programada per tancar el curs amb 
tot el grup-classe: 
 
1r: 16 de juny 

2n-3r: 17 de juny 

4t-6è:  18 de juny 

 
 
 
 
De 10 a 12 

 
 
1 mestra en cada 
sessió (la tutora) 
 
Aula grans 

 
 
 
 
ALUMNAT 
DE 6È 
 

 
 
 
 

6 

 
Suport a la finalització d’etapa, trobades 
programades:  
 
 
Dijous 4 de juny i dijous 11 de juny (18 de juny es 
trobaran amb tot el grup classe 4t-6è) 
 
 

 
 
 
 
 
De 10 a 12 

 
Confirmació tant si 
assisteixen com si no, via 
telefònica o correu 
electrònic 
 
Presentar el primer dia de 
retorn al centre educatiu la 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1) 

Els pares o 
acompanyats no 
entren a l’edifici.  
 
La tutora espera el 
grup al carrer per fer 
l’entrada per tal 
d’assegurar el rentat 
de mans i les 
distàncies. 

 
1 mestra (tutora 
dels grans) 
 
Aula grans 
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(1) DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

S’enviarà el model facilitat pel 
Departament d’Educació per 
correu electrònic a totes les 
famílies de l’escola. Hauran de 
portar-la signada el primer dia de 
retorn al centre. 

(2) MOBILITAT MESTRES I AULES: 
 
No hi haurà mobilitat ni de grups, 
de lloc o de mestre. 
Es portarà control exhaustiu 
d’entrades i sortides de personal 
aliè a l’aula. 

 
L’aula on faran la trobada els grups 
de primària serà sempre la 
mateixa, es netejarà diàriament. 

(3) RENTAT DE MANS: 
            
  A l’alumnat es requerirà rentat de mans: 

 
-A l’arribada i a la sortida del centre 
educatiu. 
-Abans i després d’esmorzar. 
-Abans i després d’anar al WC  
-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 àpats dels infants i dels 
propis. 
-Abans i després d’acompanyar un infant al 
WC. 
-Abans i després d’anar al WC. 
-Abans i després de mocar un infant (amb 
mocadors d’un sol ús) 
-Com a mínim una vegada cada 2 hores 
 

Es disposaran gels a les entrades del centre. 

(4) VENTILACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
VENTILACIÓ: 
 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a 
mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 
vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Cada 
tutora serà informada i s’encarregarà d’aquesta tasca 
 
 
 
NETEJA: 
 
S’ha informat a L’Ajuntament de la normativa de neteja 
i dels espais de l’escola que s’utilitzaran diàriament. 
L’Ajuntament ho comunicarà a l’empresa de neteja. 
 
A banda, a cada aula hi haurà un esprai perquè les 
tutores puguin desinfectar espais concrets durant el dia 

(4) ACTUACIÓ EN CAS D’APARICIÓ DE 
SÍMPTOMES: 
 
 EN UN ALUMNE/A:  

 

-Aïllar en un espai específic  (aula  d’art en 
l’edifici de primària, menjador infantil)  
-Avisar pares, mares o tutors. 
-Informar a la família que han d’evitar contactes 
i consultar al CAP 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 UN TREBALLADOR/A:  

 

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

 
EN UN TREBALLADOR/A DEL DEPARTEMENT 
D’EDUCACIÓ: 

 

-Informar de la presència de símptomes 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. 
 

 

*PLANIFICACIÓ ACOLLIDA ALUMNAT DE 9 A 13H 

9 a 9:15 acollida i preparació 

9:15 a 10:30: petita excursió en algun entorn natural del poble, seguint les indicacions de l’Ajuntament pel què fa a la normativa de sortides. 

11 a 13: Activitats individuals dins l’escola: cada alumne tindrà el seu espai (sempre serà el mateix) amb els materials que pot utilitzar i les activitats a realitzar. Els més grans seguiran un pla personalitzat de treball. 

 

mailto:a8016291@xtec.cat

