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Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual 

L’escola té previst obrir les seves portes el proper dia 2 de setembre de 2020. 

El dia 1 de setembre de 10 a 12h farem una jornada de portes obertes ,sempre 
mantenint totes les mesures de seguretat, per tenir el primer contacte amb les 
famílies i els infants. 

Hi ha dos grups , els de P1 i els de P2. 

L’horari de l’escola és de les 8 del matí fins a les 18h. 

Al matí l’entrada es farà esglaonada des de les 8:00h fins a les 9:30h. 

Cadascun dels grups estarà fent les seves activitats en el seu espai i amb la seva 
tutora, prenent totes les mesures de seguretat pertinents. 

 

 

Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del 
centre 

En cas de confinament parcial, el grup que estigui a l’escola seguirà la rutina 
habitual. 

I en cas de tancament del centre, donat que són infants molt petits, farem 
algunes recomanacions per fer tasques a casa, jocs, manualitats, cançons, 
psicomotricitat....per via telemàtica o pel grup de whatsapp de cada classe. 

 

 

Organització de grups d’alumnes, docents i espais 

A l’escola tenim dos grups : 

P1  on hi ha matriculats de moment 3 infants , a mida que avança el curs va 
incrementant. 

P2 on hi ha matriculats 10 infants, també pot augmentar al llarg del curs. 

Cada grup té el seu espai i la seva persona responsable (educadora, mestra) una 
sala SUM amb espai suficient per mantenir la distància de seguretat, on pugen 
els infants de P2 a fer psicomotricitat, els dimecres d’11 a 12:15h 



També hi ha un pati exterior on surten per torns, tant al matí com després de 
dinar. 

 

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

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada i en diferents horaris per 
evitar aglomeracions i mantenir la distància de seguretat. 

L’entrada serà de 8:00h a les 9.30h i la sortida de 16:45h a 18:00h. 

L’acompanyament el farà una sola persona, hauran de portar mascareta i 
guardar la distància de seguretat també fora de les instal.lacions. 

Els infants hauran de tenir uns crocs o similar a la Llar per fer el canvi de calçat 
tant a l’entrada com a la sortida. 

 

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

Davant la presència de símptomes, es seguiran les indicacions sanitàries 
vigents en aquell moment.  

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre: 

- Aïllar l’infant en un espai específic 
- Avisar pares, mares o tutors 
- Informar a les famílies que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 
- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

En cas d’aparició de símptomes en un treballador/a:  

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

 
 
 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

És ventilarà les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes 
les aules han de poder ser adientment ventilades. Si pot ser es deixaran les 
finestres obertes.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària. La neteja dels espais es fonamental i sempre s’ha de fer de 
forma prèvia a les actuacions de desinfecció  Per a la neteja es poden usar els 



detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment. Per la desinfecció, hi ha 
evidència que el coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 
desinfectants, com poden ser, el lleixiu, l’alcohol etílic entre el 62-71% i el 
peròxid d’hidrogen al 0,5%.Farem un mínim d’una neteja i desinfecció completa 
al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais 
que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. Les 
actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte 
amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser 
compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció desprès del seu 
és. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material. Les zones i punts 
on s’intensificarà la neteja i desinfecció són:  

- Interruptors i timbres 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris... 
- Baranes i passamans d’escales 
- Taules 
- Cadires 
- Aixetes 
- Lavabos 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 Allà on sigui possible, mantindrem les portes obertes.  

 

 

 

Organització servei de menjador 

Farem l’àpat per torns, primer el grup de P1 a les 11.45  i a les 12.30 el grup de 
P2.  

Separació mínima d’1 metre entre els infants.  

Es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o 
nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats. 

 Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai 
del menjador almenys un cop al dia. 

 

 

 

 

 



 

 


