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El dia 13 de març la Generalitat de Catalunya va decidir el tancament dels centre 

educatius de tot Catalunya com a mesura de protecció de la població davant la 

pandèmia de la COVID-19. El govern de l’estat va decretar l’estat d’alarma per un 

període inicial de 15 dies que s’ha mantingut fins a l’actualitat.  

L'educació, com a pilar fonamental de la societat i de la vida dels nens i nenes, ha de 

continuar sent garantida en tot moment sempre que les possibilitats ho permetin. Fins 

al moment s'ha respost a aquest compromís a través de les mesures disponibles, com 

les classes online, i atès que les característiques de l'estat d'alarma van canviant, així 

ho ha de fer el funcionament de centre per seguir assegurant la qualitat del servei 

ofert. 

La tornada d’alguns dels alumnes a l'entorn escolar contribuirà a assolir la normalitat 

que es pretén actualment, així com acabar la confusió que aquesta crisi està 

provocant. No obstant això, és molt important que aquest objectiu es persegueixi amb 

la major prudència i responsabilitat possibles, sense passar per alt que la pandèmia 

no ha desaparegut. El paper que les institucions educatives tenen en aquest moment 

és fonamental, ja que se'ls planteja una doble responsabilitat: garantir tant la protecció 

del dret a l'educació dels alumnes, com de la seva salut en les circumstàncies actuals. 

Amb aquestes consideracions, i seguint les instruccions del Departament 

d’Educació per a la reobertura de centres, s’elabora aquest protocol d'actuació i 

prevenció. En la seva aplicació es veuran alterades algunes de  les rutines diàries 

d'alumnes i professionals que podran assistir a l’escola. Aquest tipus de mesures són 

necessàries per garantir la seguretat de tota la comunitat educativa, i mantenir els 

estàndards de qualitat de la nostra escola. 

Aquest protocol va adreçat tant a personal de centre com a les famílies i als alumnes 

que per qualsevol circumstància hagin d'acudir a l'escola en la fase de reobertura dels 

mateixos, i en el moment que s'habiliti aquest procés per part de les administracions 

educatives. La responsabilitat a l'hora d'aplicar-los serà fonamental, i amb aquest 

protocol, el col·legi no assegura que no es puguin produir contagis dins del 

desconegut que suposa encara la COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dates 

L’escola obrirà de forma presencial per a l’etapa d’infantil, 6è i 4t d’ESO, que ho han 

sol·licitat via telemàtica del 8 de juny al 19 de juny, en horari de 9 a 13h. 

Es duran a terme tutories personalitzades presencials per a l'acompanyament 

educatiu o emocional en casos que ho requereixin amb presència d'un dels 

progenitors o tutors legals, sempre i quan no es puguin realitzar de forma telemàtica. 

Aquestes tutories també es podran portar a terme amb la psicòloga de l’Escola, i en 

tots els casos haurà de ser amb cita prèvia.  

 

2. Mesures higièniques prèvies 

 Es col·locarà dispensador de gel desinfectant a totes les classes. 

 L’escola realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions com a mínim un 

cop al dia, reforçant-la en aquells espais que ho necessitin en funció de la intensitat 

d'ús. Es tindrà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de 

contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, 

telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques. 

 Ús i neteja del bany i lavabos. Es netejaran adequadament els lavabos en funció 

de la intensitat d'ús i, almenys, tres cops al dia. En tots els banys de l’escola hi 

haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l'assecat de mans o, si no, 

gel hidroalcohòlic, i els alumnes es rentaran acuradament les mans cada cop que 

en facin ús. 

 En la neteja i higiene se seguiran les pautes següents: 

o S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de 

preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben 

al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En 

l'ús d'aquests productes sempre es respectaran les indicacions de 

l’etiqueta. 

o Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció 

utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat 

de mans. 

o Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en 

cada canvi de torn amb especial atenció al mobiliari i altres elements 

susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d'un 

treballador. 

o Es realitzaran tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a 

mínim, de forma diària i per espai de cinc minuts. 

o Es vigilarà la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecat 

de mans i gel hidroalcohòlic. 

o Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva 

circulació. 

o Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empri per l'assecat de 

mans o per al compliment de “l’etiqueta respiratòria", seran rebutjats en 

papereres amb bossa o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, 



accionats per pedal. Aquestes papereres han de ser netejades de forma 

freqüent. 

o Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de 

dipositar en la fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que 

s'obté un cop efectuades les recollides separades). 

o L’escola començarà la reobertura amb tots els espais que s’hauran 

d’ocupar desinfectats amb lleixiu en una concentració de 0,5%, Descol i 

Decoin 4.22 ( veure annex 4) 

 

3.- Distanciament físic  

Ocupació de les aules i altres espais. La distància mínima interpersonal serà de 2 

metres. L’escola optimitzarà aules i altres espais per donar cabuda als estudiants, 

però en tot cas aplicant sempre la distància interpersonal de 2 metres. Es prioritzaran 

en la mesura del possible els espais a l'aire lliure. 

 En tots els nivells educatius s'organitzaran els espais i la distribució de les 

persones per aconseguir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres. 

L'organització de la circulació de persones, la distribució d'espais, i la disposició 

d'estudiants s'organitzarà per mantenir les distàncies de seguretat interpersonal 

exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat. 

 S'utilitzaran preferentment les escales. Quan hi hagi ascensor es limitarà el seu ús 

al mínim imprescindible i mantenint la distància interpersonal de seguretat, 

excepte en aquells casos de persones que puguin necessitar assistència, en 

aquest cas també es permetrà la utilització per la seva persona acompanyant. 

 Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups d'alumnes pel centre, facilitant 

en la mesura possible que siguin els professors els que vagin a l'aula de referència. 

  S'organitzaran les sortides i entrades de les aules i altres espais amb distància 

interpersonal de 2 metres i de manera esglaonada. 

4.- Identificació del nombre d’alumnat 

Es passa un qüestionari via telemàtica juntament amb una carta diferenciada per cada 

una de les etapes i cursos. (veure annex 1: carta introductòria) 

El resultats han estat els següents.  

 
Resultats de l’enquesta a les famílies de l’etapa Infantil  

Resultats de l’enquesta a les famílies de 6è de primària 



 

 

5.- Plantilla nombre d’alumnat 

Etapa infantil Primària ESO 

P3 P4 P5 6è 4t 

0 4 3 23 23 

 

6.- Zones a ocupar 

Educació infantil s’ubicarà al porxo del pati de l’edifici d’educació primària.  

6è: grup A aula de 5è, grup 6è B i 4t ESO a les aules respectives. 

Alumnes del grup pinacle a la biblioteca de l’edifici d’ESO. 

7.- Personal del centre 

Assistiran dues tutores d’educació infantil, una a l’aula i una de suport. Dues tutores 

de 6è de primària i 2 tutors de 4t d’ESO. Tres secretàries i la directora del centre.  

Etapa infantil 6è 4t ESO 

Tutora: Clàudia Campà 

Suport: Anna Jonc 

Tutores:  

Anna Mª Martínez 

Teresa Piqué 

Tutors: 

Eva Andrés 

Alfred Rodríguez 

 

 

 

 

Resultats de l’enquesta a les famílies de 4t d’ESO 



8. Personal de risc absent 

Seguin la normativa els mestres o professors absents d’anar a l’escola, i que per tant 

seguiran amb el treball telemàtic a l’escola són:  

 LL (+60) 

 Md (+60) 

 CB (+60) 

 AS (embaràs) 

 LB (embaràs) 

 LB(Asmàtica) 

9.- Accés a l’escola 

Educació infantil: entrada pel pati C/ Torras i Bages, 81 (edifici de primària). 

6è de primària: entrada per C/Ponent, 36. 

4t ESO: entrada per C/ Torras i Bages, 43-45 (Edifici ESO). 

10.-Entrada a l’escola 

Per a l’entrada a l’escola, els alumnes de 6è i 4t ESO portaran mascareta pròpia. 

Passaran trepitjant l’estora de desinfecció. La secretària prendrà la temperatura dels 

alumnes, a partir de 37º es considerarà febre.  S’aplicarà el gel hidroalcohòlic i es 

dirigirà a la seva classe on hi haurà la mestra. Un cop allà es podrà treure la mascareta 

ja que hi haurà la distància de seguretat adequada.  

11.- Pati 

Sortiran al pati només els alumnes d’educació infantil alhora donat el reduït nombre 

d’alumnes que assistiran. L’esmorzar es farà a l’aula.  

12.- Menjador 

No hi haurà servei de menjador 

13.- Activitats 

L’assistència presencial al centre serà sempre de caràcter voluntari fins a la 

finalització del curs acadèmic 2019-2020, i en cap cas es desenvoluparan classes 

lectives amb continguts nous o diferents als que ja s’estiguin impartint en el format 

online. 

 Accions educatives, de caire tutorial i orientador (activitats no lectives) 

per a l’alumnat que es troba en cursos de final d’etapa (6è de primària, 4t 

d'ESO). Aquesta assistència presencial es durà a terme en franges horàries 

esglaonades, aplicant les mesures d’higiene i prevenció establertes per 

Procicat i Salut Pública. Les ràtios seran màxim de 13 alumnes a Primària i 15 



a Secundària, per a cada grup. Les famílies que portin els fills al centre hauran 

de presentar una declaració de responsabilitat.  

 Tutories personalitzades presencials per a l'acompanyament educatiu o 

emocional en casos que ho requereixin, amb presència d'un dels progenitors o 

tutors legals. Aquestes tutories també es podran portar a terme amb la 

psicòloga de l’Escola i en tots els casos haurà de ser amb cita prèvia. Aquestes 

tutories només es podran realitzar presencialment en el cas que no es puguin 

fer per via telemàtica. 

 Espai d'acollida, en horari matinal entre 9 i 13 h, per a alumnes de 3 a 6 

anys per a famílies que no poden fer teletreball, respectant les distàncies de 

seguretat i les ràtios que seran de 8 alumnes a P3 i de 10 alumnes a P4 i P5. 

Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a les aules hauran de presentar 

una declaració de responsabilitat.  

Quadre resum: 

 

TAULA RESUM PER 

ETAPA EDUCATIVA 

Tipus d’activitat 

2n Cicle d’educació 

infantil (3-6 anys)  

Acollida per motius de 

conciliació (màxim 8 

alumnes a P3, i 10 a P4 

i P5 alumnes per espai). 

Tutories 

personalitzades per 

l’acompanyament 

educatiu i emocional 

del alumnat. 

 

Finalització del curs 

telemàticament. 

6è de primària  Acció educativa 

presencial en grups 

reduïts (màxim 13 

alumnes per espai) de 

manera gradual i no 

necessàriament 

permanent. 

Tancaments etapa i/o 

titulació 4t d’ESO  

Acció educativa 

presencial en grups 

reduïts (màxim 15 

alumnes per espai). 

Retorn gradual del 

alumnat, amb horaris 

esglaonats. 

Resta de cursos de 

primària i de 

secundària.  

Tutories personalitzades per l’acompanyament 

educatiu i emocional de l’alumnat.  

Finalització del curs telemàticament.  

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en 

qualsevol curs o nivell, de manera planificada i 

puntual.  



 

A les famílies que han mostrat interès en portar els seus fills a l’escola se’ls enviarà 

una circular amb informació sobre aspectes relacionat amb la tornada a l’escola. 

(Veure annex 3)  

 

14.- Tutoria familiar 

Totes les famílies que tinguin intenció de fer una tutoria personalitzada al centre 

hauran de fer-ho a través de cita prèvia i amb la confirmació per part del centre, 

sempre i quan aquesta no es pugi fer de forma telemàtica. 

Les famílies podran concertar cita prèvia trucant a la secretaria de l’escola.  S’aniran 

obrint franges horàries a mesura que s’omplin les alliberades, per tal de garantir la 

compactació de cites prèvies i evitar obrir el centre més hores de les estrictament 

necessàries.  

Caldrà que la petició i/o comunicació per part de les famílies per assistir al centre es 

dugui a terme amb un mínim de 3 dies d’anterioritat respecte a la data escollida per 

tal que el centre pugui fer les previsions oportunes.  

En cas que les peticions superin les places disponibles per als grups existents 

s’estudiarà la possibilitat d’obrir un nou grup o cercar alternatives d’horaris per poder 

donar resposta a totes les peticions.  

 

15.- Treball acadèmic 

Donat que la docència fins a final de curs continuarà essent per via telemàtica, en el 

cas de l’alumnat de 6è i de 4t d’ESO (autoritzats a incorporar-se al centre si ho 

consideren oportú) suposarà una reorganització en la seva planificació horària 

setmanal, diferent a la que han estat seguint fins ara durant el període de confinament.   

Per als alumnes d’educació infantil se’ls proporcionarà una caixa de material individual 

per evitar així que el comparteixin. El contingut serà:  

- Un parell de contes. 

- Plastilina. 

- Peces de jocs de construcció. 

- Reglets. 

- Material per escriure i dibuixar.  

- Animalets de plàstic. 

16.- Divisió de grups d’alumnes 

Seguint la normativa, el nombre màxim d’alumnat per grup serà:  

P3: 8 alumnes /grup 



P4-P5: 10 alumnes/grup 

Primària: 13 alumnes/grup 

ESO 15: alumnes /grup. 

17.- Mesures de protecció constant 

a. Mesures de prevenció personal 

 Entrada al centre: caldrà dur la mascareta, presa de temperatura i rentat de 

mans amb solució hidroalcohòlica.  

En infants, es requerirà rentat de mans:   

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  

 Abans i després dels àpats.  

 Abans i després d’anar al WC (infants continents).   

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).   

En el cas del personal que treballa al centre educatiu, 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.  

 Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. 

 En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. 

 Mantenir una distància interpersonal de 2 metres. 

 Utilitzar mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los 

després del seu ús. 

 Evitar donar-se la mà. 

 L'ús de guants no és recomanable de forma general, però sí en els casos de 

manipulació d'aliments i tasques de neteja. 

 En el cas que no es pugui assegurar una distància interpersonal de 2 metres 

s'haurà d'utilitzar mascareta higiènica, si pot ser reutilitzable, per part de personal 

dels centres educatius, així com per part de l’alumnat a partir de l’Etapa d'Educació 

Primària, en la mesura del possible, en tots els espais de l’escola sempre que es 

faci un ús correcte de la mateixa. 

 S'ha d'explicar l'ús correcte de la mascareta ja que un mal ús pot comportar més 

risc de transmissió. 



 L'alumnat o personal dels centres educatius que iniciï símptomes estant en el 

centre s’haurà de retirar al més aviat possible a un lloc separat, i col·locar-se una 

mascareta quirúrgica. 

b. Mesures d’ocupació dels espais. 

La determinació dels espais a habilitar es farà tenint en compte els següents criteris:  

 L’espai a assignar a l’alumnat és de 4 m2 per persona.  

 Un grup d’alumnes no farà canvi d’aula/espai per fer altres activitats o fer un canvi 

de tutor. Cal que sempre es mantingui el mateix tutor en un grup. Si calgués un 

canvi de tutor, mai s’optarà per desplaçar el grup, es farà desplaçament del tutor 

(recordant que el canvi comporta desinfecció dels espais i elements que es facin 

servir).  

 S’ocuparan de forma preferent espais exteriors amb bona ventilació, abans 

d’ocupar espais interiors, sempre que sigui possible i la climatologia ho permeti 

(cal preveure un pla B en cas de pluja).  

 En termes generals, s’ocuparan aquells espais que impliquen menys recorregut i 

circulació de persones pel centre (plantes baixes, patis, zones properes a les 

entrades i/o sortides). És preferible adaptar un espai que no sigui un aula de forma 

habitual, però que es troba proper a l’entrada, que no fer servir aules que obliguin 

a un recorregut important per l’interior del centre.  

 Dins de cada espai es col·locaran el nombre màxim de taules que permet el grup 

(segons etapa) de forma que hi hagi la distància de seguretat en totes les 

direccions (espai d’1 metre de distància lliure en totes les direccions, a comptar 

des de la cadira i sense que es solapi amb l’espai lliure d’una altra taula). Si els 

espais escollits no permeten la col·locació de totes les taules fins arribar al màxim 

de grup, només es col·locaran aquelles taules que permeten mantenir la distància 

de seguretat, deixant el grup reduït al màxim que permetin les taules distribuïdes.  

 En espais suficientment grans, que es pugui ubicar més d’un grup, caldrà fer-ho 

amb una separació entre grups, d’un mínim de 4 m (lliure de qualsevol objecte). 

En aquest cas, caldrà senyalitzar a terra les limitacions dels espais de cada grup i 

establir els recorreguts d’entrada i sortida.  

 Totes les taules hauran de mantenir una distància de seguretat respecte l’entrada 

i la zona del professorat de 2 metres de distància.  

 Les finestres i la porta dels espais interiors hauran de romandre obertes en tot 

moment. Durant la tutoria, es podrà tancar la porta i mantenir obertes les finestres.  

 No s’habilitaran espais que no siguin estrictament necessaris. Aquests hauran de 

romandre tancats i senyalitzats com espais “TANCATS TEMPORALMENT”.  

 De la mateixa manera, en aquells espais d’entrada o sortida, o recorreguts pel 

centre on es pugui donar una aglomeració o cua de persones, caldrà:  

 L’entrada i sortida del centre, es farà pel mateix lloc, evitant possibles 

coincidències entre els fluxos de gent. Es determinaran i marcaran recorreguts 

unidireccionals per fer l’entrada i sortida (banda dreta sortida, banda esquerra 



entrada). En cas de no ser possible, caldrà evitar la coincidència amb l’establiment 

d’horaris d’entrada i de sortida.  

 Obligatòriament les entrades i sortides del centre disposaran de senyalització a 

terra indicant les distàncies de seguretat per evitar aglomeracions.  

 Aquesta senyalització també s’haurà de col·locar en aquells espais habilitats per 

tutories personalitzades i a les entrades dels blocs de serveis sanitaris.  

 En tots els recorreguts del centre es col·locaran cartells informatius recordant les 

mesures de seguretat i higiene.  

 S’anul·laran fonts d’aigua, jocs i parcs infantils, taquilles, racons de jocs infantils o 

altres espais on es puguin compartir jocs, llibres o materials.  

 S’anul·laran tots els equipaments esportius tant d’interior com d’exterior (cistelles, 

porteries...). No es podrà realitzar l’activitat ordinària a les sales d’ordinadors ni a 

biblioteques, tallers i/o laboratoris, en especial aquesta dos darrers espais.  

 No es permetrà la circulació pels patis, més enllà dels recorreguts establerts per 

arribar als espais habilitats per fer tutories. Tampoc es permetrà l’ús de bancs o 

cadires exteriors.  

 L’ús del pati només queda permès per als grups d’acollida de llar d’infants i infantil. 

L’accés al pati es farà de forma que els grups no es trobin entre si i en espais 

clarament diferents i delimitats, per evitar creuaments o contactes entre grups.  

 Només s’habilitarà un bloc de serveis per l’alumnat (un bloc per cada gènere). La 

resta de blocs que es trobin dins dels recorreguts caldrà que estiguin bloquejats.  

 Els espais de menjador podran habilitar-se com aula de tutoria.  

 Les sales de professors només es podran ocupar a 1/3 de la seva capacitat i 

només s’utilitzaran en cas que sigui imprescindible. Per norma general 

recomanem evitar el seu ús. Els espais de office quedaran anul·lats de forma 

temporal i quedarà prohibit el seu ús i/o accés.  

 En tots els recorreguts del centre es col·locaran cartells informatius recordant les 

mesures de seguretat i higiene.  

 Per les tutories individualitzades, es farà servir una sala de reunions en la qual es 

pugui mantenir el distanciament de 2 m de distància. En el cas de no poder 

mantenir aquest distanciament, es farà servir una sala habilitada especialment 

amb una taula i una mampara de sobretaula.  

 En el cas de no disposar d’aquesta mampara es podrà fer servir una aula normal 

amb el distanciament de 2 metres entre cadires i/o taules.  

 Si s’utilitza un espai que no garanteixi una distància de 2m serà obligatori l’ús de 

mascareta.  

 

 

 

 



Concreció d’espais:  

 SECRETARIA 

- Es col·locarà infografia bàsica amb la informació sobre l'aforament i la distància 

que hauran de respectar quan vulguin parlar amb un treballador.  

- Es limitaran els pagaments amb diners en efectiu i s'intentarà augmentar la 

digitalització de documents per disminuir l'intercanvi de material. En el cas que no 

hi hagi alternativa els pares es desinfectaran les mans abans de lliurar el material 

i les secretaries es posaran  guants d'un sol ús per recollir-ho. S'evitarà el contacte 

directe entre tots dos, fent ús de safates per dipositar el material.  

- Quant a l'ús de la fotocopiadora, disposaran de guants de plàstic d'un sol ús que 

hauran de posar-se obligatòriament.  

- Al llarg del dia es netejaran les superfícies que entrin en contacte amb altres 

persones  i al final del dia es netejaran i desinfectaran ordinadors, teclats, ratolins, 

escriptoris, etc ...  

- S’ha d’intentar mantenir ventilació natural mentre hi hagi personal  dins la 

secretaria. 

- Equip necessari a secretaria:  

 Un pot de gel desinfectant per taula. 

  Mascaretes per al personal.  

 Una caixa de guants d'un sol ús de plàstic per la fotocopiadora i per 

a l’intercanvi de material.  

 Infografia de "ús obligatori de mascaretes", "mantingui distància de 

seguretat", i cartells informatius sobre la limitació d'aforament i les 

normes a seguir per intercanviar material amb el personal de 

l'escola.  

 Safata  per dipositar el material d’intercanvi i evitar contacte directe. 

 Un pot d’esprai desinfectant.  

 Rotllo de paper d'un sol ús. 

- Pel que fa  a la fotocopiadora serà necessari utilitzar guants (hi haurà una caixa 

de guants d'un sol ús situada a la zona). En el cas que la persona de recepció 

estigui lliure serà ella qui farà les còpies mantenint-se el professor fora de la zona 

de recepció. No es pot enviar a nens a fer còpies, serà el mateix professor qui les 

faci en moments que tingui lliure. 

DESPATXOS, SALES DE REUNIONS i SALES DE TUTORIES. 

- Es mantindrà la distància de seguretat. Si no fos possible, es farà un ús continuat 

de mascareta.  

- Comptaran amb gel desinfectant i hauran de verificar que totes les persones que 

accedeixen a aquests despatxos netegen les seves mans abans i després 

d'accedir.  

- Tot aquell material que hagi estat manipulat haurà de ser desinfectat quan la 

persona o el nen surti del despatx.  



- Els despatxos es desinfectaran diàriament en acabar el dia i cada cop que se’n 

faci ús, es desinfectaran poms de portes tant externs com interns.  

- A cada despatx hi haurà un esprai desinfectant perquè es pugui fer servir a 

demanda. 

- Equip necessari:  

 Un pot de gel desinfectant. 

 Mascareta i guants de plàstic d'un sol ús.  

 Un esprai desinfectant.  

 Rotllo de paper d'un sol ús. 

 Infografia de "Mantingui la distància mínima de seguretat". 

 

BIBLIOTECA, LABORATORIS I TALLERS: 

De moment, no podran dur-se a terme activitats que comportin préstec o ús de llibres 

de biblioteca o altres espais comuns, ni material de laboratori o taller que sigui 

compartit.  

PASSADISSOS: 

- S'intentarà que la sortida als passadissos es faci de manera esglaonada per evitar 

aglomeracions entre classe i classe.  

- Es col·locaran línies a terra i cartells que indiquin el sentit en el que s’han de 

desplaçar, per evitar xocs i afavorir el distanciament mínim que cal complir.  

- Es penjaran cartells que recordin les mesures que han d'adoptar quan vagin pel 

passadís, com evitar aglomeracions, mantenir la distància de seguretat, portar 

posada la mascareta, evitar tocar coses innecessàries ... 

- Es mantindrà la ventilació natural.  

- Equip necessari:  

  Infografia de "Mantingui distància de seguretat", "És obligatori l'ús 

correcte de la mascareta", "importància sobre la higiene de mans" i 

"simptomatologia compatible amb Covid-19".  

 Línies a terra que indiquin el sentit que han de seguir quan surten i 

entren a classe. 

 

ASCENSORS: 

- L’ús de l’ascensor quedarà reduït  a accidentats o a càrrega de pes. 

- Es reduirà l'aforament a una persona. Si un alumne ha d’anar acompanyat, ho farà 

amb un adult i tots dos portaran mascareta i no s’encararan. 

- Abans d’entrar s’haurà de dur a terme higiene de mans.  

- Cada dia caldrà desinfectar els botons de dins i de fora de l’ascensor. El dies que 

sigui necessari utilitzar-ho amb més freqüència, caldrà desinfectar els botons en 

els canvis de classe. 

 



- Equip necessari: 

  Infografia: "ús obligatori de màscara", "màxim una persona". 

 Cartell a l’ascensor que indiqui que serà d’ús exclusiu per càrrega de 

pes o accidentats. 

 

 LAVABOS 

- S'extremarà la neteja de banys. 

- S'ha d'assegurar que sempre hi hagi sabó i paper suficient. Es reposarà si no 

és així. 

- Tots els lavabos comptaran amb papereres, que es buidaran quan estiguin 

quasi plenes. 

- Els alumnes només podran anar als lavabos d’un en un. 

- Es col·locarà informació sobre les mesures d'higiene que cal respectar en cada 

lavabo. 

- Equip necessari:  

 Sabó i paper eixugamans d'un sol ús. 

 Infografia de "rentat correcte de mans". 

 PATI:  

- Els professors que tinguin cura pati hauran d'estar atents al tipus de joc que s'està 

realitzant per tal que mantinguin les distàncies de seguretat. 

- Es proposaran activitats dirigides enfocades a entretenir els alumnes i a evitar el 

contacte físic. 

- Equip necessari:  

 Infografia de "mantingui la distància de seguretat", "ús obligatori de 

màscara", i cartells informatius sobre la importància del rentat de 

mans i amb informació sobre simptomatologia compatible amb 

Covid-19. 

 

  SALA AÏLLAMENT: 

- La sala d’aïllament, un espai on s'atendrà a aquells alumnes o professors que 

presentin febre o simptomatologia compatible amb Covid-19, i que calgui aïllar 

mentre els venen a recollir. En el cas dels alumnes d’infantil serà la sala de 

professors, pels alumnes de 6è la sala de tutoria i pels alumnes de 4t d’ESO la 

sala de tutoria de l’edifici d’ESO. 

- El nen només podrà estar acompanyat per una persona adulta treballadora del 

centre.  

- Caldrà que tan el nen com l’adult es desinfectin les mans abans d’entrar. 

- El nen haurà de complir les mesures de seguretat i no tocarà res que no necessiti. 

- L'ús de mascareta i guants serà obligatori tant pel nen com per l’adult. 



- Una vegada que els pares (o autoritzats) recullin a l'infant es desinfectarà la sala 

d’aïllament. 

- Quan l’alumne marxi es desinfectaran aquells materials que s’hagin fet servir. Si 

això no és possible, s'acumularan i es netejaran i desinfectaran tan aviat com sigui 

possible. 

- Li demanarem als pares que mantinguin al tutor al corrent de la evolució de la salut 

del nen per poder fer un seguiment. En el cas que es tracti d'un cas positiu de 

coronavirus, s'avisarà a salut pública que seran els que ens indiquin com actuar 

amb la resta de nens. 

- Equip necessari: 

 1 termòmetre infraroig.  

 1 pot de gel desinfectant.  

 1 esprai desinfectant.  

 Rotllo de paper d'un sol ús.  

 Guants, mascaretes, bata i gorra. 

 Infografia de "prohibit el pas", "sala d'aïllament", "ús obligatori de 

màscara". 

 

c. Mesures en la rebuda dels alumnes a l’escola 

- Al matí, l'accés als vestíbuls d’entrada es faran de manera gradual. Primer entrarà 

el personal i després els nens. L'aforament estarà limitat i es senyalitzarà.  

- El personal que rebi als nens cada dia s'ha de desinfectar les mans en entrar a 

l’escola. 

- Un cop al seu lloc de treball, hauran de portar sempre mascareta. 

- Es col·locarà una pantalla protectora de metacrilat que protegirà d'aquells pares 

que necessitin fer alguna consulta. Al terra hi haurà senyalitzacions perquè ajudin 

a mantenir la distància mínima de seguretat. Només hi haurà un pare per alumne. 

S'evitaran aglomeracions. 

- No es podrà intercanviar cap material si no és estrictament necessari. En aquest 

cas el pare haurà de desinfectar-se les mans amb gel desinfectant i el personal 

haurà d'utilitzar guants de plàstic d'un sol ús per a rebre el material.  

- No es recollirà material oblidat pels nens a casa si no és essencial per al seu ús 

en el dia que es lliura.  

- Es disposarà gel hidroalcohòlic tant per a pares com per a personal de recepció.  

- Es mantindrà ventilat de manera natural, tenint les portes obertes la major part de 

el temps.  

- Hi haurà infografia bàsica on s'informarà als pares de com actuar quan es trobin 

en recepció.  

- El personal que rebi als nens haurà de prendre la temperatura de l’alumne i tenir 

cura que faci la higiene de mans. 

 



- Equip necessari per a les entrades: 

  Mampara de metacrilat.  

 Infografia de "mantingui distància de seguretat", "És obligatori l'ús de 

mascareta", cartells informatius sobre aforament i normes a l'hora 

d'intercanviar material amb el personal de recepció.  

  Mascaretes per al personal.  

  Caixa de guants de plàstic d'un sol ús.  

 Termòmetres sense contacte. 

 Un pot de gel desinfectant per al taulell (ús de familiars), i un altre 

pot per al personal.  

 Un pot d’esprai desinfectant.  

 Rotllo de paper d'un sol ús. 

 

18.- Observació malaltia al centre 

En cas d’observar que algun nen té febre o presenta algun símptoma de malaltia, sigui 

la que sigui, s’avisarà a la família i es mantindrà a la sala d’aïllament fins a l’espera 

que la família el vingui a buscar.  Hem de procurar els menors riscos possibles per als 

altres nens i professors. 

19.- Distribució horari setmanal 

Es comunicarà a les famílies per via telemàtica els horaris establerts.  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

8:30- 9h  Entrades 

9-10:30 ½ grup  

6è A 

4t A 

½ grup  

6è B 

 

½ grup  

6è A 

4t A 

½ grup  

6è B 

 

 10:30-11 Sortida/Entrada 

11-12:30 ½ grup  

6è A 

4t B 

½ grup  

6è B 

 

½ grup  

6è A 

4t B 

½ grup  

6è B 

 

12:30-13 Sortida 

Horari infantil: de 9 a 13h de dilluns a divendres. 

 

 

 

 

 

 



20. Recollida de material de l’escola 

Les famílies podran venir a recollir el material que hi a l’escola en els horaris indicats:  

 9-10 10-11 11-12 12-13 

 

Dilluns 

22 

P3A Pati primària 

5A Mestre ruera 

2A ESO Ed.ESO 

P3B Pati primària 

5B Mestre ruera 

2n B ESO 
Ed.ESO 

P4A Pati primària 

6A Ponent 

P4B Pati primària 

6B Ponent 

 

Dimarts 

23 

P5A Pati primària 

1A ESO Ponent 

3A ESO Ed.ESO 

P5B Pati primària 

1B ESO Ponent 

3B ESO Ed.ESO 

1A Pati primària 

4A ESO Ed.ESO  

1B Pati primària 

4B ESO Ed.ESO 

 

Dijous 25 2A Pati primària 2B Pati primària 3A Pati primària 3B Pati primària 

Divendres 

26 

4A Pati primària 

 

4B Pati primària 

 

  

 

21.- Declaració responsable 

Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles, i 

prendre la temperatura cada dia abans d’anar a escola (ha de ser inferior a 37ºC).    

En el cas d’observar febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran 

portar els fills o filles al centre i avisaran a aquest immediatament. Tant famílies com 

alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui el centre per tal de mantenir un 

espai net i desinfectat, i afavorir la salut de tots els col·lectius.  Les famílies no podran 

accedir al centre. Per aquesta raó, deixaran i recolliran els seus fills i filles a les zones 

marcades pel centre amb aquesta finalitat.  

- Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable diària (veure 

annex 2) conforme els alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten 

símptomes compatibles amb la COVID-19, no són casos possibles, probables ni 

confirmats, i tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers 14 dies.  

- Aquesta declaració també recollirà la NO condició de persona vulnerable o 

especialment sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries greus o amb 

suport, malalties cardíaques greus, malalties que afectin al sistema immunitari, 

diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o 

greus). En cas de tenir aquesta condició, caldrà valorar amb la família i el seu 

equip mèdic la idoneïtat de tornar presencialment al centre.  



- Sobre la declaració responsable de les famílies: L’escola facilitarà via telemàtica 

la declaració responsable, cada família l’haurà de retornar signada abans del 4 

de juny. Aquesta declaració recollirà aspectes en relació al carnet de 

vacunacions i el control parental de temperatura.  

22. Sobre la publicació del document 

El pla d’obertura queda a disposició de la inspecció, s’informa del mateix al consell 

escolar de l’escola, i es publica a la nostra pàgina web, per al coneixement de totes 

les famílies.  

*********** 

 

ANNEX 1 (Carta diferenciada) 

ANNEX 2 (declaració de responsabilitat) 

ANNEX 3 (cartes que fem ara a les famílies que vindran) 

ANNEX 1 

 

Carta enviada a les famílies informant de la reobertura del centre. Diferenciada 

segons nivells.  

 

Benvolgudes famílies 

Com ja heu rebut en un comunicat anterior el Departament d’Educació ha donat instruccions per la 

reobertura dels centres educatius durant el mes de juny.  En el nostre cas encara no sabem quan 

podrem fer aquesta obertura ja que per fer-ho cal estar en fase 2 i tot just acabem d’entrar en fase 1. 

No obstant l’equip directiu està treballant per garantir les condicions de màxima seguretat per als 

alumnes que tornin al centre.  

Com a famílies de l’etapa d’infantil (3-6 anys) heu de saber que el Departament d’Educació ha previst 

que els centres  puguin acollir aquells nens i nenes de les famílies que hagin d’anar a treballar de forma 

presencial (caldrà aportar document acreditatiu de l’empresa). Aquests alumnes podran assistir a 

l’escola només en horari de matí de 9 a 13h. 

Per tal d’organitzar el millor possible aquesta tornada us demanem que responeu aquesta petita 

enquesta abans de dimarts 26 de maig on només haureu de dir si el vostre fill/filla assistirà a l’escola 

quan aquesta reobri les portes.  

Accés al qüestionari: https://forms.gle/sMP79mPrSRiNai57A 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Equip directiu 

https://forms.gle/sMP79mPrSRiNai57A


Benvolgudes famílies 

 

Com ja heu rebut en un comunicat anterior el Departament d’Educació ha donat instruccions 
per la reobertura dels centres educatius durant el mes de juny. En el nostre cas encara no 
sabem quan podrem fer aquesta obertura ja que per fer-ho cal estar en fase 2 i tot just 
acabem d’entrar en fase 1. No obstant l’equip directiu està treballant per garantir les 
condicions de màxima seguretat per als alumnes que tornin al centre. 

Com a famílies de 6è de primària heu de saber que el Departament d’Educació ha previst que 
els centres puguin acollir als alumnes per dur a terme tasques presencials de caire tutorial i 
orientador. En el nostres cas aquestes tasques tindran una durada d’ una hora i mitja dos 
matins a la setmana, cal recordar que són de caire voluntari. 

Per tal d’organitzar el millor possible aquesta tornada us demanem que responeu aquesta 
petita enquesta abans de dimecres 27 de maig on només haureu de dir si el vostre fill/filla 
assistirà a l’escola quan aquesta reobri les portes. 

Accés al qüestionari: https://forms.gle/kL7F5ziLsktHYYCz5 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Equip directiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kL7F5ziLsktHYYCz5


Benvolgudes famílies 

Com ja heu rebut en un comunicat anterior el Departament d’Educació ha donat instruccions 
per la reobertura dels centres educatius durant el mes de juny. En el nostre cas encara no 
sabem quan podrem fer aquesta obertura ja que per fer-ho cal estar en fase 2 i tot just 
acabem d’entrar en fase 1. No obstant l’equip directiu està treballant per garantir les 
condicions de màxima seguretat per als alumnes que tornin al centre. 

Com a famílies de l’etapa de 4t d’ESO heu de saber que el Departament d’Educació ha previst 
que els centres puguin acollir als alumnes per dur a terme tasques presencials de caire tutorial 
i orientador. En el nostres cas aquestes tasques tindran una durada d’ una hora i mitja dos 
matins a la setmana, cal recordar que són de caire voluntari. 

Per tal d’organitzar el millor possible aquesta tornada us demanem que responeu aquesta 
petita enquesta abans de dimecres 27 de maig on només haureu de dir si el vostre fill/filla 
assistirà a l’escola quan aquesta reobri les portes. 

Accés al qüestionari: https://forms.gle/5ag1xuRyCH9L3jLAA 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Equip directiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/5ag1xuRyCH9L3jLAA


ANNEX 2 

Declaració de responsabilitat. 

 



 

 

 



 

 

 



ANNEX 3 

Carta informativa a les famílies que portaran als seus fills/es al centre.  

Benvolguda família, 

 

Us informem de les pautes que caldrà seguir per a l’assistència a l’Escola, en la seva 

reobertura, el dia 8 de juny. 

Abans de venir a l’escola cada dia haureu de prendre la temperatura al vostre fill/a. En el cas 

que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 

assistir al Centre. 

Junt amb aquesta circular trobareu el full de responsabilitat que haureu de reenviar-nos 

signat, abans del dia 4 de juny. (Sense la signatura d’aquest document no podrem acollir a  

l’alumne/a). 

L’hora d’entrada serà esglaonada de 9 a 9.15h, per la porta del pati de Primària. En cap cas 

els pares podreu accedir al recinte escolar.  

Una persona del centre rebrà a l’alumne/a, li prendrà la temperatura i li proporcionarà solució 

hidroalcohòlica per al rentat de mans. En el cas que un nen o nena superi els 37 graus de 

temperatura no podrà entrar a l’Escola. 

L’espai que ocuparan aquests alumnes serà la zona del porxo del pati, donat que el 

Departament de Salut aconsella ocupar preferentment espais exteriors, amb bona ventilació, 

sempre que sigui possible i la climatologia ho permeti. En cas de pluja, l’espai que ocuparan 

serà l’aula 4 (aula de P5). 

Què hauran de portar? 

Cada dia hauran de portar una bossa amb el seu esmorzar i la seva pròpia ampolla d’aigua. 

Què NO hauran de portar? 

No podran portar cap joguina de casa. 

 

L’escola té establert un protocol per garantir les mesures higièniques i de seguretat dels 

nostres infants: material personalitzat que no podran compartir, rentat de mans mínim cada 

dues hores i distanciament de seguretat entre l’alumnat. 

 

Cordialment,  

 Equip directiu 

 

 



Benvolguda família, 

Us informem de les pautes que caldrà seguir per a l’assistència a l’Escola, en la seva 

reobertura, el dia 8 de juny. 

Abans de venir a l’escola cada dia haureu de prendre la temperatura al vostre fill/a. En el cas 

que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 

assistir al Col·legi. 

Junt amb aquesta circular trobareu el full de responsabilitat que haureu de reenviar-nos 

signat, abans del dia 4 de juny. (Sense la signatura d’aquest document no podrem acollir a  

l’alumne/a). 

L’hora d’entrada serà esglaonada, de 8.30 a 9h, per la porta de l’edifici del carrer Ponent 36. 

En cap cas els pares podreu accedir al recinte escolar. Si us trobeu al carrer amb altres famílies 

recordeu mantenir els dos metres de distància de seguretat. 

El/la vostre/a fill/a haurà de venir amb la seva mascareta posada. Una persona del centre 

el/la rebrà, li prendrà la temperatura i li proporcionarà solució hidroalcohòlica per al rentat 

de mans. En el cas que un nen o nena superi els 37 graus de temperatura no podrà entrar a 

l’Escola. No es podrà treure la mascareta fins que no arribi a l’aula i segui al lloc que tingui 

assignat. 

Inicialment, l’espai que ocuparan aquests alumnes serà: 

6è A: aula de 5è 

6è B: aula del 3r pis. 

Seguint les indicacions del Departament de Salut es farà neteja diària de l’espai utilitzat, es 

durà a terme la higienització dels instruments d’ús col·lectiu, es respectaran les distàncies 

de seguretat i es mantindrà l’aula ben ventilada. 

El calendari, provisional serà: 

 6è A, dilluns i dimecres, en dues franges horàries:  de 9 a 10. 30h i d’11 a 12.30h 

 6è B, dimarts i dijous, en dues franges horàries:  de 9 a 10. 30h i d’11 a 12.30h.  

Les tutores us comunicaran personalment la franja a la que haurà d’assistir el/la vostre/a 

fill/a. 

 Què hauran de portar? 

- El primer dia hauran de portar la seva motxilla, buida, per tal de poder-se endur cap a 

casa tot el material personal que encara tenen a l’aula. 

- També hauran de portar la seva pròpia ampolla d’aigua. 

Què NO hauran de portar? 

- No podran portar esmorzar, ni material escolar (tampoc el portàtil). 



L’escola té establert un protocol per garantir les mesures higièniques i de seguretat dels 

nostre alumnat: rentat de mans mínim cada dues hores i distàncies de seguretat. 

Cordialment, 

 Equip directiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benvolguda família, 

Us informem de les pautes que caldrà seguir per a l’assistència a l’Escola, en la seva 

reobertura, el dia 8 de juny. 

Abans de venir a l’escola cada dia haureu de prendre la temperatura al vostre fill/a. En el cas 

que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 

assistir al Col·legi. 

Junt amb aquesta circular trobareu el full de responsabilitat que haureu de reenviar-nos 

signat, abans del dia 4 de juny. (Sense la signatura d’aquest document no podrem acollir a  

l’alumne/a). 

L’hora d’entrada serà esglaonada, de 8.30 a 9h, per la porta de l’edifici del carrer Torras i 

Bages 45-47. En cap cas els pares podreu accedir al recinte escolar. Si us trobeu al carrer amb 

altres famílies recordeu mantenir els dos metres de distància de seguretat. 

El/la vostre/a fill/a haurà de venir amb la seva mascareta posada. Una persona del centre 

el/la rebrà, li prendrà la temperatura i li proporcionarà solució hidroalcohòlica per al rentat 

de mans. En el cas que un alumne/a superi els 37 graus de temperatura no podrà entrar a 

l’Escola. No es podrà treure la mascareta fins que no arribi a l’aula i segui al lloc que tingui 

assignat. 

Inicialment, l’espai que ocuparan aquests alumnes serà: 

4rA: aula de 4tA 
4t B: aula de 4tA 

Seguint les indicacions del Departament de Salut es farà neteja diària de l’espai utilitzat, es 
durà a terme la higienització dels instruments d’ús col·lectiu, es respectaran les distàncies de 
seguretat i es mantindrà l’aula ben ventilada. 
El calendari, provisional serà: 

 4t A, dilluns i dimecres de 9 a 10. 30h. 

 4t B, dilluns i dimecres d’11 a 12.30h.  

Què hauran de portar? 

- El primer dia hauran de portar la seva motxilla, buida, per tal de poder-se endur cap a 

casa tot el material personal que encara tenen a l’aula. 

- També hauran de portar la seva pròpia ampolla d’aigua. 

Què NO hauran de portar? 

- No podran portar esmorzar, ni material escolar (tampoc el portàtil). 

L’escola té establert un protocol per garantir les mesures higièniques i de seguretat dels 

nostre alumnat: rentat de mans mínim cada dues hores i distàncies de seguretat. 

Cordialment, 

Equip directiu 



ANNEX 4  

ANNA GIRBAU BANUS ESCOLA JARDÍ 

Torres i Bages, 79 08401 — GRANOLLERS 

 

Certifiquem que : 

Les dependències del COL·LEGI JARDÍ del carrer Torres i Bages 45-47, del carrer Ponent, 36 i del carrer 

Josep M‘ Ruera, 16 han estat netejades i desinfectades segons la nota d’Actuacions de neteja i 

desinfecció en espais i instal-lacions de concurrència pública marcat per la Secretaria de Salut Pública 

de la Generalitat de Catalunya, els dies 27, 28 i 29 de maig de 2020 amb els següents productes : 

 

 

a) LLEXIU per els terres i rajoles en una concentració de 0,5% El coronavirus s’inactiva en 

contacte amb una solució d’hipoc1orit sòdic. 

 

b) DESCOL, Registrat en com a producte biocida pel Ministerio de Sanidad amb numero 16-

20/40/90-08635, per la desinfecció de contacte de superfícies i equips mitjançant polvorització. 

 

c) DECOIN 4.22 Gel Higienitzant per la neteja de mans i manteniment de superficies. 

 

I perquè consti a petició del Centre, signem a Granollers a 29 de maig de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNA GIRBAU BANUS 

ESCOLA JARDÍ 

Torres i Bages, 81 08401 — GRANOLLERS 

 

 

 

Certifiquem que : 

El COL -LEGI JARDÍ ha estat netejat i desinfectat segons la nota d’Actuacions de neteja i desinfecció 

en espais i instal-lacions de concurrència pública marcat per la Secretaria de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya, en data 11 i 14 de maig de 2020 amb els següents productes : 

 

 

a) LLEXIU per els terres i rajoles en una concentració de 0,5% . El coronavirus s’inactiva en 

contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic. 

 

b) DESCOL, Registrat en com a producte biocida pel Ministerio de Sanidad amb numero 16-

20/40/90-08635, per la desinfecció de contacte de superfícies i equips mitjançant polvorització. 

 

) DECOIN 4.22 Gel Higienitzant per la neteja de mans i manteniment de superfícies. 

 

Es continua realitzant la neteja i desinfecció diària dels espais que s’ocupen. I perquè consti a petició 

del Centre, signem a Granollers a 29 de maig de 2020. 

 

 

 

 

 

 


