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El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

COVID-19, pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les 

màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres 

educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat.   

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’actuació per al curs 2020-

2021. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: dijous 3 de setembre 2020 

 

 

 

Pla d’actuació curs 2020-2021 

Centre:  

Escola Infantil Municipal Passeig de les 
Oques 

Castelló d’Empúries.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La situació de crisi sanitària actual fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures 

que canvien de manera notable el funcionament del sistema educatiu. Cal que responsables, 

famílies, persones educadores i la resta de personal de les escoles s’involucrin i es comprometin 

per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la 

traçabilitat (annex 7). 

La nostra escola, en la mesura que sigui possible, treballarà amb la màxima normalitat possible. 

Donant continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció recomanades 

pel Departament d’Educació i el Departament de Salut. Tenint en compte que: 

 

• Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat.  

• L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat possible, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de 

l’educació.  

• L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

• Els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de 

l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

 

2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA  

 

1. Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots/es els/les 

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies-,  la nostra escola ha de 

continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera 

segura i confortable.  

 

2. Salut 

La salut dels infants, docents i altres persones treballadors de l’escola és una prioritat 

pels Departament d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la 

transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

 

3. Atenció a la diversitat  

Amb la proposta actual es vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. L’assistència al centre 

permet una socialització dels infants que té un gran valor.  

 

4. Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar. El marc que es 

proposa ha de ser fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic.  
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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT.  

 

Els dos pilar en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió 

del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

 

3.1. Grups de convivència i socialització molt estables.   

 

- Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és 

la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

- S’entén grup estable com: un grup estable d’alumnes, amb el seu tutor/a i el personal de 

suport educatiu (sempre que la major part de la seva jornada laboral transcorri en aquest 

grup).   

- El centre, mitjançant l’organització tant de personal com d’espais (annex 1), es vol 

garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat dels grups, amb la finalitat de preservar la capacitat 

de traçabilitat.  

- Les terceres persones que s’hagin de relacionar amb aquests grups (suport educatiu, 

docents substituts...) compliran rigorosament les mesures de protecció individual i l’ús de 

mascareta.  

 

3.2. Mesures de protecció i prevenció personal. 

• Rentat de mans 

- Se’ls rentarà les mans o passarà gel hidroalcohòlic als infants.  

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

o Abans i després d’esmorzar.  

o Abans i després d’anar al lavabo.  

o Abans i després de cada activitat.  

 

- En el cas del personal que treballa a l’escola, a part de les especificacions anteriors, 

també haurà de rentar-se les mans:  

o A l’arribada al centre 

o Abans i després d’entrar en contacte amb aliments.  

o Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo.  

o Abans i després d’anar al lavabo 

o Abans i després de mocar un infant.  

 

• Distanciament físic 

- En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5m. 

- Els infants disposaran d’un espai superior als 4m2.  El personal docent serà sempre 

el mateix (sempre que sigui possible) així, si apareix un cas, el nombre de persones 

amb contacte estret és limitat.  

- S’evitaran els espais compartits. El pati es dividirà en zones clarament delimitades.  

- Les entrades i sortides es donarà un marge de 45 minuts per a què entrin tots 

els/les alumnes. Aquestes entrades i sortides es faran per la zona del jardinet, per 
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tant, podran accedir a la porta de l’aula des de l’exterior. D’aquesta manera no es 

faran aglomeracions a l’interior. I es podrà garantir el distanciament (senyalització a 

terra). 

- Les famílies només podran accedir al pati de l’escola. No es podrà entrar dins el 

recinte escolar.  

- Es recomana definir grups estables amb les ràtios que marca el Departament 

d’Educació.  

 

• Ús de mascaretes: 

- No està indicat l’ús de mascaretes en infants menors de 6 anys.  

- El personal docent farà ús de mascaretes que compleixin la normativa UNE. 

- El personal no docent també farà ús de la mascareta. 

- Les famílies hauran de portar mascareta per entrar al recinte escolar. 

 

• Joguines: 

- Les joguines que s’oferiran a l’infant s’han de poder rentar i desinfectar amb 

facilitat.  

- Es rentaran totes les joguines després del seu ús.  

- No es podran portar joguines de casa. 

 

• Xumets i biberons: 

- Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic 

individual. 

- Es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es 

recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.  

 

• Canvi de bolquers: 

- Es seguirà el procediment pel canvi de bolquers recomanat pel Departament 

d’Educació. 

 

• Roba i calçat: 

- Es substituiran les tovalloles per material equivalent de paper.  

- Els pitets de roba seran d’ús diari. Es tornaran cada dia dins la seva bosseta.  

- Els llençols es rentaran cada setmana en el centre a >60ºC. Es guardaran de manera 

individual entre els diferents usos.  

- Els infants hauran de portar sabates i mitjons de recanvi d’ús exclusiu per a l’aula. 

Els infants que es treguin les sabates de forma autònoma es rentaran les mans 

després de fer-ho.  

- El personal docent i no docent disposa de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La 

roba serà rentada a una temperatura de >60ºC, mínim dues vegades per setmana.  

 

• Cotxets:  

Els cotxets es podran deixar sota la porxada de l’entrada A. Es pot lligar amb un 

cadenat a la barra de la cartellera. L’escola no es fa responsable dels cotxets que es 

deixin a la porxada.  

3.3.  Requisits per poder assistir a la llar d’infants: 
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Que l’infant i el personal docent i no docent, durant els darrers 14 dies i en aquest 

moment: 

- No presenta cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència 

de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  

- No ha estat positiu de COVID-19 ni hagi conviscut amb persones que siguin o hagin 

estat positives.  

- Que no ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 

COVID-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.    

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat es valorarà de 

manera conjunta – amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-. 

En el cas del personal docent i no docent de risc rebran una valoració del servei de 

prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els infants.  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de 

curs, signaran una declaració responsable (annex 2). 

També disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família ha de 

comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma (annex 3). 

Es farà la presa de temperatura a l’arribada de l’escola així com també el rentat de 

mans.  

 

3.4.  Ventilació, neteja i desinfecció.  

 

• Ventilació: 

Tenint en compte que la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 

contagis en un espai interior es ventilaran les instal·lacions interiors molt sovint.  

- L’escola disposa d’una planificació de ventilació en forma de graella per dur un 

control més exhaustiu de les vegades que es ventila cada espai ( annex 4). 

- Es tenen en compte totes les recomanacions del Departament de Salut sobre 

sistemes de climatització. L’escola realitza el manteniment i la neteja dels aparells 

de climatització mínim dos cops l’any.  

 

• Neteja i desinfecció. Pla de coordinació servei de neteja (annex 5). 

- La coordinació amb el personal de neteja ens ajuda a seguir millor les 

recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana.  

- Es garanteix la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els 

passadissos d’entrada, les baranes, les finestres corredisses, poms de les portes, 

passadissos interiors... 

- La neteja i desinfecció s’efectuarà de manera continuada i tenint en compte totes 

les recomanacions del Departament.  
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- Pel què fa a les zones exteriors, es seguiran les recomanacions del document de 

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

3.5.  Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

L’escola sap que la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes 

més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat.  

Per aquest motiu s’ha dissenyat un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de 

possible cas COVID-19 (veure annex 6) que inclourà la ràpida coordinació entre els serveis 

territorials d’Educació i de Salut Pública. L’escalada de decisions en relació al tancament de 

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per 

part de l’autoritat sanitària.  

 

4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. Les mesures que s’especifiquen 

posteriorment es duran a terme durant tot el curs 2020-2021.   

4.1.  Alumnat.  

Es garantirà que tots els/les alumnes de primer cicle matriculats a l’escola puguin seguir el curs 

de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total 

de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. 

4.2. Personal del centre: personal docents i no docents. 

La direcció és l’encarregada d’organitzar i comunicar al personal docent i no docent les directrius 

del Departament en el marc de la COVID-19. 

La direcció, conjuntament amb el departament de recursos humans de l’ajuntament de Castelló 

d’Empúries i la mútua de Salut, coneix l’estat de salut del personal treballador i s’ha valorat la 

seva vulnerabilitat i especial sensibilitat respecte a la COVID-19 en el marc de referència vigent a 

cada moment. També s’estableixen mesures específiques de protecció per a aquest personal 

treballador.  

4.3 Grups estables.  

S’han organitzat 7 grups estables d’alumnes amb un tutor i un espai de referència. Aquest espai 

està format per un conjunt d’alumnes (màxim 8/ 13/ 20 alumnes), amb el seu tutor/a de 

referència i la mestra de suport.  

Durant el curs, a la nostra escola s’hi van incorporant alumnes nous.  A aquests nous alumnes 

se’ls assignarà un grup estable ja existent.  

 

Actualment, el numero d’alumnes matriculats i les places ofertes són les següents:  
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Grups Alumnes matriculats Places ofertes 

Nadons 9 alumnes  16 places ofertes 

Infantil 1 23 alumnes 26 places ofertes 

Infantil 2 35 alumnes   60 places ofertes  

 

4.4 Organització de grups d’alumnes, docents i espais 

Grups Alumnes Docents Nº i suport Espai  

Estable  Estable  Temporal  Estable  Temporal  
Nadons  4 1 (Eva) ½ (Berta) 

 
1(Pilar) 
dormitori 

Espai 1 
Vermell 

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 14 
Dormitori de 13h a ... 
Espai 2 
Pati espais rotatius 

Nadons  5 1(Lurdes S) ½ (Berta) 
 

 Espai 2  
Blau cel 

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 14 
Dormitori de 13h a ... 
Espai 2 
Pati espais rotatius 

Infantil 1  11 
 

1 (Roser) 1 (Rut)  Espai 3 
Lila 

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 5 
Dormitori de 13h a ... 
Espai 3 
Pati espais rotatius 

Infantil 1  12 1 (Marina) 1 (Bea)  Espai 4 
Groc 

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 5 
Dormitori de 13h a ... 
Espai 4 
Pati espais rotatius 

Infantil 2  12 1 (Sílvia) 1 (Marisa)  Espai 8 
Verd  

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 8 
Dormitori de 13h a... 
Espai 8 
Pati espais rotatius 
WC espai 7 

Infantil 2 12 1 (Marta) ½ (Lurdes P)  Espai 9 
Taronja  

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 9 
Dormitori de 13h a... 
Espai 6 
Pati espais rotatius 
WC espai 7 

Infantil 2  11 1 (Ester) ½  (Lurdes P) 1 (Yolanda) 
dormitori  

Espai 10 
Blau 

Menjador de 12h a 12.45h 
Espai 10  
Dormitori de 13h a... 
Espai 11 
Pati espais rotatius 
WC espai 13 

Aula 
aïllament  

 1 (Pilar o Yolanda)   Despatx  
 

Aula polivalent espai 6  
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L’escola disposa dels alumnes i professionals següents: 

Els professionals que fan assessorament al centre podran entrar al centre i a les aules sempre 

que es mantingui la distància física recomanada. També portaran mascareta i prendran les 

mesures higièniques i de prevenció. 

4.5 Espais. 

El centre identifica tots els espais susceptibles d’acollir cada grup d’alumnes estables. 

L’escola restarà oberta de 8.30h del matí a les 17h.  S’organitzarà tenint en compte els grups 

estables de convivència i l’horari escolar quedarà cobert en tot moment. 

En els espais de nadons, ara al setembre en començaran 8. L’alumne novè no començarà fins al 

mes de gener. S’ha decidit que mentre no hi hagi cap altra incorporació abans, s’ajuntaran els 

dos grups ja que no superen els 8 infants (ràtio recomanada pel Departament).  

A partir del nombre d’alumnes matriculats s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb la 

seva mestra de referència i la mestra de suport. En el cas dels 2 grups de nadons i  2 grups 

d’infantil 2  comparteixen una mestra de suport.  

Els espais estaran clarament sectoritzats: les aules de referència i els patis. Excepte l’espai 

menjador d’ infantil 1 i el menjador de nadons que es compartirà entre els dos grups d’infantil 

1 en sectors diferenciats.  

En els espais compartits com els lavabos, passadissos i menjador s’evitarà el creuament dels 

diferents grups i es procedirà a la neteja i desinfecció després del seu ús.  

 

Espai menjador: 

• Nadons. Es començarà el curs amb un grup estable. Menjaran a la zona que hem 

habilitat com a menjador al passadís.  

• Infantil 1. Els dos grups de 1 any compartiran espai a l’hora de dinar. S’organitzarà el 

menjador en dues zones clares, evitant així el contacte entre els dos grups estables.  

• Infantil 2 menjarà cada grup dins el seu espai de referència. 

• Es garantirà el rentat de mans abans i després dels àpats.  

• El menjar es servirà en plats individuals. L’aigua la servirà l’educadora. S’evitarà 

posar la cistella del pa al centre de la taula.  

Alumnes 67 alumnes 

Docents 1 persona a direcció  Suport al dormitori nadons 

7 mestres referència En un grup estable 

3 mestres de suport De suport d’ un grup estable 

2 mestres de suport De suport de dos grups estables 

1 mestra eventual  Grups d’infantil 2 i suport dormitori d’infantil 2 

Personal PAS 1 conserge  

+ de 2 personal de neteja 
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• Després de fer ús de cada espai habilitat com a zona per menjar es netejarà, es 

desinfectarà i es ventilarà (cada espai tindrà una graella per portar el control).  

• Es garantiran les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels 

aliments. 

• La persona auxiliar de cuina farà ús de la mascareta fpp2 sempre que estigui en 

contacte amb els infants i prendrà totes les mesures que estableix el Departament. 

 

Espai dormitori: 

• Nadons: cada aula de nadons disposa d’un dormitori delimitat i cada infant disposa 

d’un llitet de baranes.  

• Infantil  1: s’habilitaran les dues aules. Un cop s’acabi aquesta estona es trauran els 

llençols i les mantetes i es guardaran de manera individual així s’evitarà el contacte 

entre els llençols. 

• Infantil 2: tant l’espai verd dormiran dins l’aula de referència. L’espai taronja 

dormiran a l’aula polivalent. I l’espai blau dormiran a l’espai 11 (habilitat com a 

dormitori). 

• Un cop acabada aquesta estona, els matalassos de l’espai verd,  es traslladaran a 

l’aula polivalent evitant el contacte entre matalassos i mantes.  

 

 

4.6 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

 

Entrades i sortides, 

S’ha decidit accedir a l’escola per la porta del jardinet.  D’aquesta manera s’evitarà l’accés de les 

famílies dins l’edifici escolar. 

Per accedir a l’escola l’infant haurà de venir acompanyat d’una sola persona adulta i aquesta ha 

de fer ús obligatori de la mascareta. S’hauran de desinfectar les mans i es mirarà la temperatura 

a l’infant abans d’entrar al recinte escolar.  

L’accés a les aules es durà a terme per les tres rampes degudament senyalitzades.  

• A la rampa 1 hi tindran accés els dos grups de nadons i un grup d’infantil 1. 

• A la rampa 2 hi accedirà un grup d’infantil 1 i un grup d’infantil 2.  

• I per la rampa 3 l’accés serà pels altres 2 grups d’infantil 2. (annex 3) 
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S’organitza de 8.30h a 17h de la següent manera: 

 

 

Observacions: 

 Els grups seran estables i fixes, per poder tenir traçabilitat de contactes. Com a molt el 

grup tindrà contacte amb dues educadores, la mestra de referència i la mestra de suport 

(compartida o no).  

 Els alumnes sempre seran els mateixos i en el mateix espai interior, així com la mestra 

(sempre que sigui possible). En el cas dels espais exteriors seran rotatius sempre prenent les 

mesures higièniques necessàries i diàries.  

 Tots els espais compleixen els principis següents: 

• Mínim 4 m2 per alumne. 

• Espais compartits clarament separats entre si (en el cas dels patis) 

• En el cas d’espais compartits com per exemple els lavabos, passadissos, menjadors... 

s’informarà al personal de neteja perquè procedeixin a la desinfecció quan sigui 

necessari.  

S’ha estudiat acuradament els fluxos de circulació.  

• Horari d’entrades i sortides.  

• Marques al terra per mantenir la distància de seguretat.  

• Sempre que sigui possible l’accés a les aules serà per la part exterior (pati).  

• S’han marcat uns horaris coordinats per anar al lavabo. Sempre que sigui possible 

(depenent de les necessitats dels infants).  

 

 

Nivell 
Grups 
(Núm alum) 

Docent de 
referència 

Aula Hora entrada Hora sortida Esbarjo 

Nadons 
Espai vermell  
(màx. 8) 

Mestra 1 1 8.30 a 9.15h 16.15 a 17.00h 10.00h 

Nadons 
Espai rosa 
(màx. 8) 

Mestra 2 2 8.30 a 9.15h 16.15 a 17.00h 10.00h 

Inf 1 

Espai lila  
(màx. 13) 

Mestra 3 3 
8.30 a 9.15h 
 

16.15 a 17.00h 10.00h 

Espai groc 
(màx. 13) 

Mestra 4 4 8.30 a 9.15h 16.15 a 17.00h 10.00h 

Inf 2 

Espai verd  
(màx. 20) 

Mestra 5 8 8.30 a 9.15h 16.15 a 17.00h 10.00h 

Espai taronja 
(màx. 20) 

Mestra 6 9 8.30 a 9.15h 16.15 a 17.00h 10.00h 

Espai blau 
(màx. 20) 

Mestra 7 10 8.30 a 9.15h 16.15 a 17.00h 10.00h 
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4.7 Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, 

que preveu el centre educatiu. 

Nivell 
Descripció de 

l’activitat 
Espai Horari 

Grups 
(Núm. alumnes) 

Personal 
responsable 

Nadons, 
inf 1, inf 2 
 

Organitzar entrades i 
mirar temperatura 

pati 8.30h a 9.15h TOTS 
Direcció 14 o suport 
13 

Nadons  
Organitzar materials 
d’aula  

Aules  8.30h Nadons 
Mestra 1/mestra 
suport 

Infantil 1 
Organitzar materials 
d’aula  

Aules 8.30h Infantil 1 Mestra 3/ 4 

Infantil 2  
Organitzar materials 
d’aula 

Aules 8.30h Infantil 2 Mestra 8/9/10 

Nadons, 
inf 1, inf 2 

Propostes dins l’aula  Aules  9.00 a 10.00h TOTS 
Mestres de 
referència i suport 

Nadons 
Organització material 
pati  

Pati 9.50h Nadons 
Mestra suport 8 
 

Inf 1, inf 2 
Organització material 
pati 

Pati 9.50h Inf 1 i Inf 2 
Mestra suport 10 i 
11 

Nadons, 
inf 1,inf 2 

Sortida esglaonada al 
pati  

Rotatius  
A partir de les 
10.00h 

Tots els grups Mestres tutores 

Inf 2 
Neteja material de 
pati 

20/21 11.15h  Conserge  

Inf 2  
Neteja material de 
pati  

19  11.30h  Suport 10 i 11 

Inf 1 
Neteja material de 
pati  

17/18 11.30h  Suport 9 i 10 

Nadons  
Neteja material de 
pati  

14/16 11.30h  Suport 8 

Nadons, 
inf 1,inf 2 

Sortida i entrada 
esglaonada migdia  

Aules   
A partir de les 
11.45h  

Tots els grups Mestres tutores 

Nadons 
Organitzar estona del 
dinar 

14/15 
A partir de les 
11.45h  

Nadons Mestra suport 8 

Inf 1  
Organitzar estona del 
dinar 

5 
A partir de les 
11.45h  

Infantil 1 Mestra suport 9/10 

Inf 2  
Organitzar estona del 
dinar  

8,9,10 
A partir de les 
11.45h  

Infantil 2 Mestra suport 11/12 

Nadons  Estona del dinar 14 
A  partir 
11.50h 

Nadons vermell 
Mestra 1 
Mestra suport 8 

Nadons  Estona de dinar 15 A partir 11.50h  Nadons rosa 
Mestra 2 
Mestra suport 8 

Inf 1  Estona del dinar  5 
A  partir 
11.50h 

Infantil 1 lila 
Mestra 3 
Suport 9 

Inf 1  Estona del dinar  5 
A  partir 
11.50h 

Infantil 1 groc 
Mestra 4 
Suport 10 

Inf 2  Estona del dinar 8 
A  partir 
11.50h 

Infantil 2 verd 
Mestra 5 
Suport 11 

Inf 2  Estona del dinar 9 
A  partir 
11.50h 

Infantil 2 
taronja 

Mestra 6 
Suport 12 

Inf 2  Estona del dinar 10 
A  partir 
11.50h 

Infantil 2 
blau 

Mestra 7 
Suport 12 
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Nadons  Estona de dormir  1 
A  partir 
12.15h 

Nadons vermell 
Mestra 1 
Mestra suport 8 

Nadons  Estona de dormir 2 A partir 12.15h  Nadons rosa 
Mestra 2 
Mestra suport 8 

Inf 1  Estona de dormir 3 
A  partir 
11.50h 

Infantil 1 lila 
Mestra 3 
Suport 9 

Inf 1  Estona de dormir 4 
A  partir 
11.50h 

Infantil 1 groc 
Mestra 4 
Suport 10 

Inf 2  Estona de dormir 8 
A  partir 
11.50h 

Infantil 2 verd 
Mestra 5 
Suport 11 

Inf 2  Estona de dormir 6 
A  partir 
11.50h 

Infantil 2 
taronja 

Mestra 6 
Suport 12 

Inf 2  Estona de dormir 11 
A  partir 
11.50h 

Infantil 2 
blau 

Mestra 7 
Suport 13 

Nadons, 
inf 1,inf 2 

Entrada esglaonada 
tarda 

Aules   
A partir de les 
14.45h  

Tots els grups Mestres tutores 

Nadons, 
inf 1,inf 2 

Sortida esglaonada al 
pati  

Rotatius  
A partir de les 
15.00h 

Tots els grups Mestres tutores 

Nadons, 
inf 1, inf 2 

Berenar  Aules 
A partir de les 
15.30h  

Tots els grups 
Mestres tutores i 
suports 

Nadons, 
inf 1, inf 2 

Sortida esglaonada 
tarda 

Aules  
A partir de les 
16.15 fins 17h 

Tots els grups 
Mestres tutores i 
suports 

Nadons  
Neteja material de 
pati  

14/16 16.30h  Suport 8 

Inf 1 
Neteja material de 
pati  

17/18 16.30h  Suport 9 i 10 

Inf 2 
Neteja material de 
pati 

20/21 16.30h  Conserge  

Inf 2  
Neteja material de 
pati  

19  16.30h  Suport 10 i 11 

Nadons, 
inf 1, inf 2 

Neteja material d’aula  
 

Aules, 5 16.30h  
Mestres de 
referència  

Nadons, 
inf 1, inf 2 

Neteja roba del 
personal 

5 
10.00h  
16.45h 

 Suport 13 

 

 

Observacions: 

 Un cop les mestres arriben a l’escola es ventilaran tots els espais. La ventilació es farà 

cada cop que es canviï de proposta (abans estona de joc, estona del pati , abans estona de 

dormir, després de dormir, estona del pati, després de la sortida)  

S’han organitzat les entrades amb una zona establerta davant de cada aula. La mestra 

tutora i sempre la mateixa persona de suport seran les persones que rebran als infants. Els 

ajudaran al canvi de sabates i es rentaran conjuntament les mans.  

Com que cada infant entrarà directament a cada aula es podran dur a terme 

còmodament i amb tranquil·litat totes les mesures higièniques (canvi de sabates, rentar mans...)  

Després de totes les entrades, el personal de neteja desinfectarà totes les baranes, 

finestres corredisses, poms de les portes... 
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Un cop dins l’aula s’organitzaran tres o més racons de joc o es plantejarà  una proposta 

més dirigida. Les mestres de referència programaran un dia a la setmana. 

Durant el matí i abans de sortir al pati se’ls oferirà fruita als infants.  

 A partir de les 10.00h s’anirà sortint al pati. Al disposar d’un espai gran s’organitzarà el 

pati en 7 espais per separat. A cada espai es tindrà pensada una proposta diferent (joc 

psicomotriu, motos i tricicles, sorral, ...). Les diferents zones exteriors seran rotatives (menys les 

dues zones de nadons), cada dia s’anirà a un espai, per tant les joguines i estructures del pati es 

desinfectaran diàriament després del seu ús (conserge i mestres de suport). 

  Un cop acabada l’estona a l’exterior s’entrarà dins l’aula amb la mestra tutora i 

es prendran totes les mesures higièniques necessàries, com també es procedirà al canvi de 

bolquers, l’anada als lavabos per torns...  El personal de neteja estarà pendent de la desinfecció 

de l’espai del lavabo un cop hagi acabat cada grup. 

 Posteriorment s’organitzarà l’espai de dinar així com els materials necessaris. En el cas 

de nadons dinen davant les aules, infantil 1 comparteixen l’espai de menjador i infantil 2 dinen a 

la part posterior de les aules.  

 Un cop han acabat de dinar ens organitzem per realitzar els hàbits d’higiene i per anar al 

lavabo (qui ho necessiti). 

 Després entrem a les aules que prèviament les mestres de suport hauran preparat. La 

mestra de referència i la mestra de suport es quedaran al dormitori fins que s’adormin. Un cop 

adormits la mestra de suport es quedarà dins del dormitori fins que es vagin despertant. La 

mestra de referència ajudarà a la mestra de suport durant aquesta estona. Els nens/es que es 

vagin despertant aniran jugant a l’aula (s’evitaran materials que facin massa soroll).  

 Un cop tots desperts s’anirà al pati, a la mateixa zona del matí.   

 Cap a quarts de quatre s’entrarà a les aules, es realitzaran els hàbits d’higiene, 

berenaran i ens anirem preparant per marxar a casa.  

 Les sortides seran esglaonades. Es procedirà a fer el canvi de sabates abans de marxar 

cap a casa.  

 Un cop els infants hagin marxat les mestres hauran de desinfectar les joguines i els 

materials que s’han fet servir. Les mestres de suport seran les encarregades de desinfectar el 

material del pati. També es rentaran les bates de les educadores dos cops a la setmana a 60ºC.  

 No s’ofereix transport escolar.  

S’informarà a les famílies de: 

• Les mesures  i requisits  que han de prendre i que prendrem com a escola.  

• Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies 

• Horaris de la llar d’infants (8.30h a 17h). 

• La documentació que han de lliurar a l’escola com:  

o llibre de vacunes al dia. 
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o full de la declaració responsable. 

• Grup/classe i educadors del seu fill/a  

• Horaris d’entrades i sortides  

• Material que hauran de portar (muda, sabates de recanvi...) 

 

5. Pla de Coordinació: 

Pla de coordinació amb el CAP:  S’ha parlat amb les dues pediatres del Centre de Salut d’Atenció 

Primària de Castelló d’Empúries per anar resolent dubtes i marcar les directrius de com 

coordinar-nos en el moment que aparegui un possible cas sospitós de COVID-19. Aquest 

contacte es manté per via telefònica en el moment que apareix un cas sospitós. Tindrem una 

infermera de referència, estem pendents que se’ns assigni. 

Pla de coordinació amb CENET:  CENET és l’empresa de neteja que s’encarrega de la desinfecció 

dels espais exteriors (entrades, parc exterior, voreres...). Passen a desinfectar les entrades de 

l’escola cada dia a primera hora. Polvoritzen una dissolució d’aigua i lleixiu o clor.  

Pla de coordinació amb l’Escola Ruiz Amado: Ens hem hagut de coordinar amb l’escola per 

deixar clar quines seran les portes d’entrada i sortida. Aquest any es tancarà l’accés de dins la 

llar d’infants que dona a l’escola Ruiz Amado. 

Pla de coordinació General amb el cap del Servei de Neteja, la Policia Local, la Tècnica 

d’Educació, la regidora d’Educació. Se’ls ha informat de les directrius que ens dona el 

Departament, en matèria de neteja,  de cares al nou curs (omplir graelles, neteja de superfícies, 

horaris). Pel que fa a la Policia Local s’ha parlat dels accessos a l’escola, els passos de vianants i 

zones d’acotxament (zona d’aparcament ràpid per al moment d’anar a deixar i/o recollir el fill/a 

a l’escola). 
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