
ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL PLA 
D’OBERTURA DEL CENTRE SETEMBRE DEL 2020 

 
 
AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT 
 
P3 (EI3) Es mantenen dos grups per sota ràtio 20 alumnes. 
P4/P5 (EI4-5) S’agrupen en internivell, barregem alumnes de P4/P5 
Cicle Mitjà , es converteixen en tres grups heterogenis estables per nivell. 
Resta de grups, els grups estables coincideixen amb el grup / classe establert. 
 
HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 
L’escola obre les quatre portes a la vegada. 
 
L'horari de portes:  
Entrada: de 8’55h. a 9’10h. 
Migdia: sortida a les 12’30h. i entrada a les 15h. 
Sortida a la tarda: de 16’25h. a 16’40h. 
 
Infantil 
 
Entra i surt per la porta d’infantil. Referents de porta: l’Ernest Serra i Cristina Miralles. 
 
P3 (EI3)  entra a les 9’15h. 
P4/ P5 (EI4-5) entren a les 8’55h. fins les 9’10h. 
Entraran directament a les seves aules. 
Per a fer la sortida a les 16’25h, cada grup estable sortirà amb la seva tutora. 
 

PRIMER DIA d’escola (dilluns 14 de setembre) 
 
Infantil: 
P3 (EI3) entra a les 9’30h. 
P4(EI4) entra a les 8’55h. fins les 9’10h. 
P5(EI5) entra a les 9’10h. 
 
 
Primària: 
Cicle inicial: 
Entra per la porta del Cicle Inicial a les 8’55h. 
Referent de porta: Susana Florido 
Fan fila ordenadament per grups estables amb la seva tutora. 
Accedeixen a l’edifici per la porta i escala 1 fins les aules.  
 
 
 
 
 



 
Cicle Mitjà: 
Entra per la porta principal a partir de les 8’55h. 
Referent de porta: Eva Torres. 
Fan fila ordenadament per grups estables, tercers al porxo i quarts davant de l’edifici d’infantil, amb el 
seu mestre tutor. 
Accedeixen a l’edifici per la porta de secretaria i accés a les aules per l’escala 2. 
Sortida per grups estables acompanyats pels tutors esglaonadament a partir de les 16’25h. 
 
Cicle Superior: 
Entra i surt per la porta del cicle superior. 
Entrada a partir de les 8’55h fins 9’10h. 
Referent de porta: Cíntia Torrico. 
Fan fila ordenadament per grups estables amb els seu tutor/a.  
Accedeixen per l’escala 3 fins les aules. 
Sortida per grups estables acompanyats pels tutors esglaonadament a partir de les 16’25h. 
 
PARES i MARES, és important que mantingueu la distància de seguretat i no us ajunteu a la porta 
per a poder fer una sortida àgil i segura. No es pot accedir dins el centre. Només es podrà 
accedir amb cita prèvia. 
 

MANTENIM ELS SERVEIS 
 
ACOLLIDA 
 
Servei de 8h. a 8’55h. del matí. 
Alumnes de diferents grups estables portaran mascareta. 
Es farà a l’exterior i en cas de pluja dins el gimnàs amb totes les portes obertes per a afavorir la 
ventilació. 
El monitor/a acompanyarà als alumnes amb el seu grup estable. 
 
MENJADOR 
 
Infantil dinarà dins de les seves aules. 
Primària dinarà en tres torns, amb la separació reglamentaria entre grups estables i amb la ventilació, 
neteja i desinfecció entre torn i torn. 
 
TRANSPORT ESCOLAR 
 
 Farà la ruta com cada any. Entraran i sortiran per la porta principal. 
 
EXTRAESCOLARS 
 
Només per la tarda. 
 
 
 
 
 



 
 

MESURES SANITÀRIES 
 
COMPROVEM ABANS DE SORTIR DE CASA 
 
Si el vostre fill/a presenta els següents símptomes, NO l'heu de portar a l’escola: 
 
Febre per sobre de 37’5ºC, mal de cap , tos, mal de panxa, vòmits i diarrea, dolor muscular, congestió 
nasal i  dificultat al respirar. 
 
El mal de coll i la tos, haurà d’anar acompanyat de febrícula. 
  
MASCARETES 
 
Alumnes de primària,docents i resta de personal del centre han de portar posada la mascareta. 
L’Autoritat Sanitària és la que determinarà en tot moment l’estat de la situació epidemiològica. 
 
CONTROL DE TEMPERATURA 
Diària dins les aules. 
 
RENTAT DE MANS 
Com a mínim 5 vegades al dia. 
 
VENTILACIÓ I NETEJA  
Les aules es mantindran amb les finestres obertes 
Es desinfectaran els espais i el material utilitzat. 
 

PLA D'ACTUACIÓ COVID-19 
 
 
1.DETECCIÓ DE SÍMPTOMES : COMUNICAR-HO A DIRECCIÓ. 
La direcció del  centre fa la funció de  coordinació amb els serveis Territorials del Departament 
d’Educació i Sanitat. 
Quan es produeix una possible detecció de símptomes en un infant, cal comunicar-ho a la direcció i 
aquesta posarà en marxa el protocol. 
 
2.AÏLLAMENT DE L’ALUMNE/A 
La direcció contactarà amb la família perquè el vinguin a buscar el més aviat possible. Si els símptomes 
són greus, s’avisarà també al 061. 
Es durà a l’infant a un espai aïllat i ben ventilat, i es mantindrà amb mascareta, igual que l’adult que  
l’ acompanya, fins que arribi la família. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.CONTACTAR AMB EL CAP: VALORACIÓ PROVA PCR 
La família haureu de trucar al CAP de referència per rebre instruccions i el metge del CAP decidirà si cal 
fer una prova PCR. 
Durant l’espera, unes (48h aproximadament)  l’infant haurà d’estar en aïllament a casa. 
Els companys del grup estable, podran anar a l’escola amb normalitat. 
 
4.SI LA PCR ÉS POSITIVA. 
Si el resultat de la PCR és positiva, tots els infants i docents que formen el grup estable, hauran de fer 
una quarantena de dues setmanes.També hauran de fer-se una prova PCR. Tot i que el resultat de la 
prova PCR d’algun infant surti negativa, es mantindrà la quarantena de manera obligatòria. 
Sempre seguirem les instruccions del Coordinador del Servei de Vigilància Epidemiològica. 
 
5.SI LA PCR ÉS NEGATIVA 
Si la PCR surt negativa, l’infant haurà d’esperar que els símptomes hagin desaparegut durant 24h abans 
de tornar a l’escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


