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PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CEE MONTSERRAT MONTERO

El curs començarà de forma presencial el dia 14 de setembre.
Aquest pla d’obertura pel curs 20-21 s’anirà actualitzant segons les noves instruccions
sanitàries i educatives en funció de l’evolució de la pandèmia.
La tornada a l’escola dels nostres alumnes serà diferent a altres cursos després de molts
mesos de confinament. Hem de tenir en compte que els alumnes van deixar l’escola un
dia per l’altre amb unes condicions i el retorn serà amb unes altres. Per molts d’ells la
reincorporació al centre i les condicions de seguretat que es requereixen, els suposarà un
temps d’adaptació ampli, degut això el funcionament general del centre i de les activitats
de les primeres setmanes, aniran orientades a aconseguir una progressiva adaptació dels
alumnes al nou curs i als canvis de funcionament que es trobaran al centre.
Tot i que com escola volem tornar a la nostra activitat habitual i normalitzada, el més aviat
possible, el moment de crisis sanitària en el que encara ens trobem, ens obliga a aplicar
una sèrie de mesures que canviaran d’una manera significativa el nostre funcionament.
Aquest pla d’obertura està orientat a poder garantir les mesures de protecció de tota la
comunitat educativa i la traçabilitat.

Mesures generals del centre

• A l’escola hi accedirà l’alumnat, personal docent i personal d’administració i serveis.
En el cas que alguna altra persona hagi d’accedir al centre es podrà fer sempre i
quan  disposi  de  l’autorització  de  direcció  i  segueixi  les  mesures  de  seguretat:
mascareta obligatòria i distància.

• Tot el personal de l’escola utilitzarà els EPIS establerts al protocol intern de centre.
• Els alumnes no podran anar sols pel centre.
• Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professionals de l’escola que hagi

d’accedir al centre (a l’entrar i sortir).
• Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola.
• Cada canvi  d’espai  és  obligatori  el  rentat  de  mans  amb aigua  i  sabó  i  ús  de

tovalloletes d’un sol ús.
• Les  famílies  que  portin  els  alumnes  al  centre  deixaran  els  infants  a  la  porta

principal. No podran entrar a l’escola i s’esperaran a l’exterior. Si en algun moment
és necessari, només entrarà un dels progenitors i és obligatori l’ús de mascareta.

Diagnosi

Durant el confinament, l’equip de professionals del centre ha anat dissenyant estratègies
educatives  i  s’ha  anat  adaptant  a  la  docència  virtual  per  poder  donar  resposta  a les
diferents  necessitats  de  l’alumnat.  El  treball  telemàtic  ha  estat  complexe  per  les
característiques dels nostres alumnes. En molts casos els docents han fet la funció de
tenir cura i donar suport emocional als alumnes i a les famílies.



Som conscients i la situació de pandèmia i confinament ens ho ha confirmat, que l’activitat
presencial en el centre és la formula més adequada per arribar a poder oferir als nostres
alumnes els recursos i l’atenció directa que necessiten. Tot i això també corroborem que
moltes  de  les  nostres  activitats  tal  i  com  les  estàvem realitzant  fins  aquest  moment
(piscina, activitats esportives, sortides, colònies,...) les haurem d’adaptar a l’evolució de
les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives. 

Grups estables

 Els grups seran estables segons el número d’alumnes màxim que està establert a
la normativa. Tenim grups aula de 4, 5, 6, 8 i 9 alumnes.

 Es considerarà grup estable a dos grups de 4 o 5 alumnes.
 Cada grup  aula  tindrà  un  tutor  i  educador  referents  que  funcionaran  en  aules

paral·leles.
 A un grup estable podrà anar més d’un docent (cas de substitucions).
 Formaran part dels grups estables, altres docents o personal de suport educatiu

(equip directiu, psicòlogues) a l’hora de menjador o de substituir sempre que la
major part de la seva jornada laboral (amb alumnes) transcorri en el mateix grup.

 Es  mantindrà  l’atenció  de  professionals  especialitzats  en  més  d’un  grup
(fisioterapeutes,  infermers  i  logopedes)  respectant  sempre  les  mesures  de
protecció establertes. Es marcarà la seva atenció en el mínim nombre de grups
possible.

 El tutor o l’educador d’un grup aula no és obligatori que estigui present quan entri
un especialista, només en el cas que l’activitat ho requereixi. En aquest moment i
segons  l’horari  establert,  tant  l’educador  com  el  tutor  podran  realitzar  altres
tasques.



Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Grups Alumnes
(Nombre)

Docents-Tutor/es PAE – Educadors, Logos,
fisios, substituts

Espai

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal

Grup 1
Infantil

4
Núria L.(dilluns)
Roser B (4 dies)

Esther M
Esther P.
Logopeda

Aula 1
Pav 1 cantó taronja

Aula Psicomotricitat
Dilluns-Matí

Grup 2
Inf/prim

4
Rosalia C. Adela S.

Esther P.
Logopeda

Aula 2
Pav 1 cantó taronja

Aula Psicomotricitat
Dimarts-Matí

Grup 3
Primària

4
Ana I. Esther B.

Esther P.
Logopeda

Aula 3
Pav 1 cantó taronja

Aula Psicomotricitat
Dimecres-Matí

Grup 4
Primària

4
Gemma P.

Sílvia M(matins)
Anna  (tardes)

Esther P.
Logopeda

Aula 4
Pav 1 cantó taronja

Aula Psicomotricitat
Dijous-Matí

Grup 5
Primària

4 Sílvia M. 1/2 Patricia P.
Lluïsa O.
Logopeda

Aula 5
Pav 1 cantó groc

Aula Psicomotricitat
Divendres-tarda

Grup 6
Primària

5 Natàlia
1/2 Patricia
P.Lluïsa O.

Lluïsa O.
Logopeda

Aula 6
Pav 1 cantó groc

Aula Psicomotricitat
Dimarts- tarda

Grup 7
Primària

4 Kima V. Carol Ll.
Lluïsa O.
Logopeda

Aula 7
Pav 1 cantó groc

Aula Psicomotricitat
Dimecres- tarda

Grup 8
Primària

5 Núria V. Carla S.
Lluïsa O.
Logopeda

Aula 8
Pav 1 cantó groc

Aula Psicomotricitat
Dijous-tarda

Grup 9 5 M.Jesús S.
Ana D (matins)
Sara (tardes)

Esther P.
Logopeda

Aula 9
Pav 2 cantó taronja

Aula Multisensorial
Dilluns- matí

Grup 10 4
    -------------

Sandra F.
Angel A.
Fisio

Aula 10
Pav 2 cantó taronja

Aula Multisensorial
Dimarts- matí

Grup 11 5
Anna P. Cristina(matins)

Tamara (tardes)
Angel A.
Fisio

Aula 11
Pav 2 cantó taronja

Aula Multisensorial
Dimecres- matí

Grup12 5
--------------

Esther P
Xavi C
Fisio

Aula 12
Pav 2 cantó taronja

Aula  Multisensorial
Dijous- matí

Grup 13 6
Sandra B.

Roger M.
Pav2  cantó taronja
Menjador

Aula Multisensorial
Divendres- matí

Grup14 5
Teresa S. Judit (Matins)

Upe (tardes)
Susana N.
Fisio

Aula 14
Pav2  cantó groc

Aula Multisensorial
Dilluns - tarda

Grup 15 5
Rosa M.(dilluns)
Xavi T. (4dies)

Esther P.
dilluns

Helena V.
Xavi  C.
Fisio

Aula15  Pav2 cantó
groc   (aula doble)

Aula Multisensorial
Dim. i dimec. tarda

Grup 16 5 Edgar G. Anna R
Susana N.
Fisio

Pav2  Cantó groc
sala Vestibular

Aula Multisensorial
Dijous i diven. tarda

Grup 17
  ESO

9      Andreu G. Noèlia B.
Marta G.
Logopeda

Pav2 Cantó taronja
Menjador ESO

Aula ordinadors
Dilluns matí

Grup 18
  ESO

9      Carles B. Marta G
Marta G.
Logopeda

Aula 17 i 18  Pav3
Cantó taronja

Aula ordinadors
Dimecres matí

Grup 19
Primària

8       Isabel J. Lluïsa O.
Lluïsa O.
Logopeda

Aula 19 i 20   Pav3
Cantó taronja

Aula ordinadors
Divendres matí

Grup 20 5       Marta I. Gustavo
Aula 22
Pav3  cantó groc

Grup 21 7      Vanessa
Aula 21
Pav3  cantó groc

Aula ordinadors
dimarts matí

Grup 22 8     Carles C. Àngels T.
Pav piscina
Domèstic

Aula ordinadors
dijous matí

Grup 23
8 Yasmina/

Mònica H.
Rut V.

Pav 3  Menjador 
cantò groc

Aula ordinadors
dillun. dimarts tarda

Grup 24
8

Isabel R. Pere C.
Pav piscina
aula música

Aula ordinadors
dimec. I dijo. tarda



• Les  activitats  escolars  que  s’hagin  de  dur  a  terme  en  espais  comuns  es  veuran
condicionades en funció de la pandèmia i l’organització del centre.

Pavelló 1

Es funcionarà per cantons (cantó groc i cantó taronja).
Cada cantó tindrà una entrada diferenciada i no hi haurà circulació de grups entre els dos
cantons.
Els grups utilitzaran les aules ja que són grups reduïts:

Cantó taronja :

 4 aules de 4 alumnes amb dos adults cada aula.
 1  de  psicomotricitat  que  podran  utilitzar  segons  l’horari  establert  seguint  la

normativa de desinfecció de l’espai i del material.

Cantó groc:

 4 aules, dues amb 4 alumnes i dues de 5 alumnes. Cada aula tindrà un tutor i un
educador referent però dues d’elles compartiran educador.

Pavelló 2

Es funcionarà per cantons (cantó groc i cantó taronja).
Cada cantó tindrà una entrada diferenciada i no hi haurà circulació de grups entre els dos
cantons.
Els grups reduïts utilitzaran les aules i la resta de grups utilitzaran els espais més grans
com són l’aula doble, el menjador del cantó taronja i l’aula de vestibular.

Cantó taronja:

 2 grups de 4 alumnes amb dos adults cada aula (tutor, educador)
 2 grups de 5 alumnes amb dos adults cada aula (tutor, educador)
 1 grup de 5 alumnes amb dos adults (tutor, educador) s’ubicaran al menjador del

cantó taronja.
 1 aula d’estimulació sensorial que podran utilitzar segons l’horari establert seguint

la normativa de desinfecció de l’espai i del material.
 1 fisio-infermer que serà el  referent de 4 grups pel treball  de fisioteràpia. Quan

estigui ell al grup podrà fer el canvi l’educador al grup del costat en cas de que sigui
necessari o bé anar a algun altre grup del pavelló amb les mesures de prevenció si
cal substituir algun altre docent.

Cantó groc:

 1 aula de 5 alumnes amb dos adults (tutor i educador)
 1 aula doble amb 5 alumnes i amb 3 professionals (un tutor un educador i un fisio-

infermer)
 Aula de vestibular amb 5 alumnes i  3 professionals (un tutor, un educador i un

fisio). La fisio d’aquest grup farà atenció a dos grups més del pavelló.



Pavelló 3

Es funcionarà per cantons (cantó groc i cantó taronja).
Cada cantó tindrà una entrada diferenciada i no hi haurà circulació de grups entre els dos
cantons.
Els grups  reduïts utilitzaran les aules i la resta de grups utilitzaran els espais més grans
com són els menjadors.

Cantó taronja:

 1 grup de 9 alumnes amb tutor i educador en el menjador del cantó taronja.
 1 grup de 9 alumnes dividits en dues aules però que funcionen com un sol grup. En

una aula estarà el tutor i a l’altra una logopeda. La logopeda farà canvi de grup amb
el  tutor  i  l’educadora  del  grup  del  menjador,  per  poder  seguir  fent  la  funció
d’especialista.

 1 grup de primària de 8 alumnes separats en dos aules paral·leles, en un grup
estarà la tutora i a l’altre la logopeda que farà canvis amb  la tutora i amb algun
educador per poder fer la funció d’especialista.

 Sempre les logopedes treballaran en un mínim de grups i mantindran les mesures
preventives.

Cantó groc:

 1 aula de 7 alumnes amb un adult (tutor)
 1 aula de 5 alumnes amb dos adults (tutor i educador)
 1 grup de 8 alumnes amb dos adults (tutor i educador) s’ubicaran en el menjador

del cantó groc.

Pavelló piscina

 1 grup de 8 alumnes amb dos adults  (tutor i  educador) s’ubicaran en l’aula de
música.

 1 grup  de 8  alumnes  amb dos adults  (tutor  i  educador)  s’ubicaran  a  l’aula  de
domèstic.

 S’acondiciarà l’aula de plàstica i els vestuaris per acollir als alumnes que presentin
símptomes.

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Entrades i sortides

Al ser una escola comarcal pràcticament la totalitat dels alumnes arriben amb transport
escolar,  en  un  total  de  18  rutes.  Degut  a  aquest  fet,  és  força  complicada  l’arribada
esglaonada al centre.
El  camí d’accés  és molt  estret  i  amb poques possibilitats  de maniobra per part  dels
autocars. S’ha demanat a l’Ajuntament la possibilitat de tallar l’accés del camí de Santa
Quitèria en les dues direccions i  així poder fer una primera parada al  camp de futbol
perquè baixin els alumnes del pavelló 3 i del pavelló de la piscina.



 S’habilitaran dues entrades: 
1- Entrada principal: grups del Pavelló 1 (costat dret de l’entrada principal)

                                                                   Pavelló 2 (costat esquerre de l’entrada principal)
1- Entrada camp de futbol: grups Pavelló 3 i Pavelló piscina

 S’intentarà que hi hagi una arribada esglaonada de les rutes de 10 minuts.
 S’entrarà a les aules per les portes exteriors i quan no sigui possible, s’utilitzarà la

porta habilitada en cada un dels costats del pavelló.
 El  personal  i  els  alumnes  (sempre  que  sigui  possible)  portaran  mascareta  i

mantindran la distància de seguretat fins que arribin a les aules.

Entrada i sortida camp de futbol:

 En aquesta entrada hi haurà un mestre encarregat de prendre la temperatura a tots
els alumnes abans d’entrar i sortir del centre.

 Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola.
 Els  tutors  i  educadors  esperaran  als  alumnes  al  camp de  futbol  mantenint  les

distàncies en un espai concret i sempre hauran de recollir-los en el mateix espai.
 Es faran grups de quatre alumnes i un adult i pujaran i baixaran sempre junts.
 La sortida dels grups serà esglaonada i els alumnes sempre aniran acompanyats

pels seu tutor o educador fins arribar al camp de futbol, esperaran en el seu espai
habilitat  fins  que  arribi  el  seu  autocar,  no  mantindran  contacte  amb companys
d’altres grups.

Una vegada hagin baixat els alumnes del camp de futbol els autocars continuaran fins
arribar a l’entrada principal.

Entrada principal:

 Hi haurà un responsable encarregat de prendre la temperatura a tots els alumnes
abans d’entrar i sortir del centre.

 Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola.
 Els tutors i educadors esperaran als alumnes i entraran esglaonadament, seguint la

pauta de dos o tres alumnes amb un adult i en cap cas entrarà cap alumne sol al
centre.

 Es recollirà als alumnes a la porta exterior per evitar que els monitors del transport
entrin al centre i així reduir el risc.

 Es realitzarà una senyalització al terra amb fletxes per repartir l’accés dels grups
per les dues portes d’entrada (porta esquerra i dreta).



Accés Grup Horari entrada Horari sortida

Entrada principal
Porta dreta

Grup 1
Tutor: 2 alumnes   Educ : 2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 2
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 3
Tutor: 2 alumnes  Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 4
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 5
Tutor: 2 alumnes  Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 6
Tutor: 3 alumnes  Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 7
Tutor: 2 alumnes  Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta dreta

Grup 8
Tutor: 3 alumnes  Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 9
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 10
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 11
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 12
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 13
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 14
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 15
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada principal
Porta esquerra

Grup 16
Tutor: 2 alumnes   Educ:  2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Accés Grup Horari entrada Horari sortida

Entrada camp de futbol Grup 17
Tutor: 5  alumnes  Educ:  4  alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup 18
Tutor: 5  alumnes  Educ:  4  alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup  19
Tutor:  4 alumnes  Educ:   4 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup 20
Tutor:  3 alumnes  Educ:   2 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup  21
Tutor: 4 alumnes   Educ:   3 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup 22
Tutor: 4  alumnes  Educ:  4 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup 23
Tutor: 4  alumnes  Educ:  4 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre

Entrada camp de futbol Grup 24
Tutor: 4  alumnes  Educ:  4 alumnes

A concretar el setembre A concretar el setembre



Organització de l’esbarjo

 Es mantindran els grups estables a l’hora de l’esbarjo.
 Es concretarà un horari per sortir als patis per no coincidir més d’un grup (segons

quadre adjunt).
 L’organització dels patis del migdia es concretaran el mes de setembre.

Pavelló1 cantó taronja organització patis:

 S’utilitzaran els dos patis més propers a l’etapa: pati principal i pati de la cuina.
 Els desplaçaments dels alumnes als patis, es faran per les portes exteriors de les

aules.
 Dos patis organitzats en dos torns, al llarg del matí:

Hora Aula Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10:15h
10:45h

Aula 4
(Gemma)

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Aula 2
(Rosalia)

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

10:45h
11:15h

Aula 1
(Roser)

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Aula 3
(-------)

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

11:30h
12h

Aula 4
(Gemma)

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Aula 2
(Rosalia)

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

 Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

12h
12:30h

Aula 1
(Roser)

 Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

 Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Aula 3
(-------)

Pati
infantil

 Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pati
psicomotricitat

Pati
infantil

Pavelló 1 cantó groc organització patis:

Patis del matí:

- 10:45 – 11:15 h.:   Grup 1 i 3 (aula 5 i 8)
- 11:15 – 11:45 h.: Grup 2 (aula 6)
- 11:45 – 12:15 h.: Grup 4 (aula 7)
- 12:15 – 13:00 h.: Dilluns (grup 1 / aula 5)

                         Dimarts (grup 2 / aula 6)
                         Dimecres (grup 3 / aula 8)
                         Dijous (grup 4 / aula 7)
                         Divendres (queda lliure)



Pavelló 2 organització patis:

Cada grup farà el pati (i també algunes de les activitats) al seu espai i pati habitual.
Possibilitat de fer l’esbarjo al pati de vestibular, però amb un horari establert en el cas que
hi hagi dos grups. En general, al pavelló 2 no hi hauria problemes amb els patis perquè
cada aula disposa d’espai davant de l’aula per fer-ne.

Pavelló 3 i pavelló piscina, organització patis:

Pati mig matí:

Aula 17: pati aula 11.00 a 11.30 h.
Aula 18: pati aula 11.30 a 12.00 h.
Aula 19: pati exterior troncs  11.00 a 11.30 h.
Aula 20: pati exterior troncs 11.30 a 12.00 h.

Menjador ESO:      pati TVA 10.30 a 11.00

Aula 21: pati TVA 11.00 a 11.30 h.
Aula 22: pati TVA 11.00 a 11.30 h.
Aula 23: pati aula 11.00 a 11.30 h.
Aula 24: pati aula 11.30 a 12.00 h.

Menjador TVA:     pati TVA 11.30 a 12.00 h.
Domèstic:        pati camp de futbol 11.00 a 11.30 h.
Música:        pati camp de futbol 11.30 a 12.00 h.

Relació amb la comunitat educativa

Reunions de grups:

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre del curs de
forma telemàtica (videotrucades) sempre que sigui possible.

Reunions individuals:

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic.
En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podrà fer per videoconferència,
excepcionalment es podrà fer presencialment seguint les normes de seguretat.

Servei de menjador

 Cada  grup  menjarà  en  l’espai  que  utilitzi  con  a  aula.  Seran  els  mateixos
professionals del grup els que s’organitzaran per donar de dinar i fer l’esbarjo.

 S’habilitarà el menjador de mestres i la sala d’actes per dinar els professionals i així
mantenir la distància de seguretat.



Pla de neteja

+ = ventilació        V = neteja i desinfecció                  n = neteja

Abans
de cada

ús

Després
de cada

ús
Diàriament

>1
vegada
al dia

Setmanal
ment

Comentaris

                                                                  Espais comuns i equipaments                         

Ventilació de l’espai     + Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Manetes poms de portes i 
finestres

V

Baranes i passamans. V
Superfície de taulells i 
mostradors

V

Cadires i bancs V Especialment en les zones que 
contacten amb les mans

Grapadores i utensilis 
d’oficina

V

Aixetes V

Material electrònic:
Netejar amb un drap humit amb 
alcohol propílic 70º

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins

V

Telèfons i comandaments a 
distància

V

Interruptors d’aparells 
electrònics

V

Fotocopiadores

Aules i espais de joc interior

Ventilació de l’espai + Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Superfície o punts de contacte 
freqüents amb les mans

V

Terra V
Materials de joc n V
Joguines de plàstic n V
Joguines o peces de roba     V

                                    Espais utilitzats com a menjadors (les mateixes aules)

Ventilació de l’espai + Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Superfícies on es prepara el 
menjar     V V
Plats, gots, coberts... V
Fonts d’aigua V
Taules, safates de trones V V
Taulells V
Utensilis de cuina V
Taules per a usos diversos V
Terra V

Lavabos, dutxes, zones de canvi de bolquers

Ventilació de l’espai + Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Canviadors V
Orinals V
Rentamans V
Inodors V
Terra i altres superfícies V
Dutxes V
Cubells de brossa, bolquers o
compreses V



Abans
de cada

ús

Després
de cada

ús

Diàriament >1
vegada
al dia

Setmanal
ment

Comentaris

                                                                     Zones de descans                       

Ventilació de l’espai + Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Bressols i llits V També quan canvia l’infant que
l’utilitza

Fundes de matalàs i de coixí
Rentat 
a    >  60ªC

Mantes
Rentat

a >60ªC
Terra V També si hi ha un canvi de grup

d’infants
Altres superfícies V

 Els professionals de cada aula seran els responsables de la ventilació i desinfecció
dels espais que utilitzin durant l’activitat lectiva. 

 En el  cas d’utilitzar  un espai  compartit  (aula psicomotricitat,  aula  multisensorial,
aula ordinadors,...) cada cop que hi hagi un canvi de grup es ventilarà, netejarà i
desinfectarà l’espai i el material d’ús comú abans de marxar.

 Dins el conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb
uns grups concrets d’alumnes (Primària,  ESO, TVA) sobre mesures higièniques
davant  la  prevenció  i  contagi  per  la  COVID-19  es  treballarà  que  els  mateixos
alumnes col·laborin en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats. 

 Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
dels alumnes i tres vegades més durant el dia, almenys, 10 minuts cada vegada.

 Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi.
Quan no sigui possible (per exemple, en el cas de les grues, caminadors compartits
o lliteres,...), es durà a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte
després de cada ús, per part dels professionals de l’aula.

 Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’us exclusiu per al grup estable.
 No s’utilitzaran joguines que no es  puguin  rentar  i  desinfectar  amb facilitat.  La

desinfecció es farà de manera freqüent per part dels professionals de l’aula amb un
drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70%. 

 Es desinfectarà el material emprat en les diferents activitats després del seu ús
amb tovalloletes (paper) d’un sol ús impregnades amb alcohol propílic de 70% o un
drap net humitejat amb alcohol de 70%.

 Es substituiran tovallons i tovalloles de roba per material equivalent de paper. En el
cas  dels  pitets  de  roba,  seran  d’ús  diari  i  es  guardaran  en  bosses  de  plàstic
individuals i tancades.

 Els  alumnes que utilitzen tovallola,  pitet,  bata,  roba de recanvi...  ho hauran de
portar cada dia rentat de casa, així com una bossa per posar la roba bruta al final
del dia. La família haurà de rentar tota aquesta roba a més de 60 graus.

 Es procurarà que els llençols es canviïn diàriament.
 El  personal  del  centre  (docent  i  no  docent)  haurà  de  portar  roba i  calçat  d’ús

exclusiu per al centre. El centre facilitarà els EPIS corresponents. El personal haurà
de rentar la roba d’ús exclusiu del centre a una temperatura de >60º.

 Espais  amb poca  ventilació:  Es  procurarà  dur  a  terme les  activitats  amb pocs
infants simultàniament. Sempre que sigui possible, es mantindrà la porta oberta.

 En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre aquesta
s'aïllarà a l’espai habilitat. Tot el material personal i de contacte directe que s’hagi
utilitzat es dipositarà en una bossa tancada i aquesta s’introduirà en una segona
bossa abans de dipositar-la al contenidor de residus. 



 Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la
higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb
tapa.  El  material  d’higiene  personal,  com  mascaretes,  guants  i  altres  residus
personals d’higiene, són considerats com a fracció o resta i, per tant es llençaran al
contenidor del rebuig.

Transport:

 El Consell comarcal encarregat del transport del centre està organitzant les rutes
per tal de poder-les ajustar a les necessitats normatives del moment actual, tenint
en compte les característiques dels nostres usuaris.

 Al  ser  una  escola  comarcal  pràcticament  la  totalitat  dels  alumnes  arriben  amb
transport escolar, en un total de 18 rutes. Degut a aquest fet, és força complicada
l’arribada esglaonada al centre.

 Un  gran  número  dels  nostres  alumnes  degut  a  les  seves  característiques
personals, no podran utilitzar les mascaretes ni complir les normes establertes al
transport escolar.

Extraescolars:

Les  activitats  extraescolars  en  el  nostre  centre,  suposen  una  barreja  d’alumnes  de
diferents grups estables, aquest fet comporta que caldria aplicar la distància de seguretat
o utilitzar les mascaretes per part dels alumnes en tot moment, aspecte que no es pot
garantir.  Per  tant  la  direcció  del  centre  recomana  no  portar  a  terme  les  activitats
extraescolars.

Activitats complementàries:

Durant  el  primer trimestre,  en funció de l’evolució  de la  pandèmia,  s’anirà  valorant  la
possibilitat de realitzar sortides i activitats fora del centre.
En cas d’una evolució positiva que ens permetés tornar a realitzar sortides es mantindrien
els grups estables i les mesures higièniques que el departament de salut recomani en
aquell moment.

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern:

 En el  centre  les  reunions  de  grups  nombrosos  com és  el  cas  del  claustre  es
realitzaran en espais amplis (sala d’actes, gimnàs, pati psicomotricitat) per poder
mantenir la distància personal.

 La resta de reunions d’etapa, d’equip, d’aula, es faran als espais més amplis dels
pavellons o a les aules.

 En  cas  d’un  nou  confinament  totes  les  reunions  es  portaran  a  terme  per
videoconferència.



Òrgans Tipus de reunió
Format de la

reunió
Periodicitat-

temporització

Claustre Informativa
Presencial/

Videoconferència
mensual

Equip directiu Planificació Presencial setmanal

Equip etapa Coordinació Presencial dues per setmana

Coordinacions d’etapa Coordinació presencial quinzenal

Reunió pavelló Coordinació Presencial quinzenal

Reunió amb psicòlogues Coordinació Presencial  Mensual

Comissions Coordinació Presencial Mensual

Consell escolar Videoconferència dos per trimestre

Reunions generals
  Coordinació -  informativa

organitzativa
presencial Mensual

Reunió compartida coordinació videoconferència
Trimestral - En funció

de les necessitats

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

Gestió de casos

 Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i personal al moment d’entrar i sortir
del centre.
(S’ha demanat que el control de temperatura es pugui realitzar abans de pujar al
transport i així evitar el contacte amb la resta d’alumnes en un entorn reduït).

 Si un alumne presenta símptomes al centre:
 

1. Se’l portarà a l’aula de plàstica del pavelló de la piscina.

2. Amb l’alumne amb símptomes es quedarà el seu tutor o referent fins que
arribi la família a recollir-lo.

3. El  tutor  o  direcció  contactarà  amb  la  família  perquè  vingui  a  recollir  a
l’alumne.

                     Si presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061.

4. Davant d’un cas sospitós d’un alumne o d’un professional que roman al seu
domicili, mentre no es confirmi si és positiu, l’activitat del centre continuarà
amb normalitat a l’espera del resultat.

5. En cas de que es confirmi un cas positiu, el centre ho comunicarà a Salut
pública (de l’Ajuntament de Granollers, juntament amb el servei territorial).


