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Introducció 
 

Aquest Pla s’ha elaborat seguint les indicacions dels documents del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya que enumerem a continuació:  

-          Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (30/6/2020); 

-          Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
(3/7/2020); 

-          Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius 
per al curs 2020-2021 (9/7/2020).  

Així mateix, s’han contemplat les indicacions que va oferir el Ministero dell’Istruzione Italiano en 
el seu decret del 20/06/2020. 

Es seguirà aquest protocol mentre sigui necessària la prevenció i control de la COVID-19. Es 
podrà modificar i s’anirà adaptant, tant a les necessitats del centre i els seus alumnes, com a les 
futures indicacions de la Generalitat de Catalunya.  

 

     1.   Diagnòstic 

En publicar-se el Decret de tancament dels centres educatius el 13/03/2020, per part del 
Departament d’Educació sota recomanació del Departament de Salut, l’escola es va tancar fins 
el 30/06/2020, data en què s’havia previst la finalització del curs 2019-2020. 

Durant aquest període no s’han ofert classes a distància, però s’ha cercat mantenir un contacte 
de caire emotiu amb els alumnes, mitjançant alguns vídeos que s’han publicat a la pàgina web 
que l’escola té a les xarxes socials. 

 

2. Organització dels grups estables 

El Claustre de Mestres seguint una sèrie de criteris i comptant el nombre aproximat d’alumnes 
inscrits per primera vegada al centre, i que per tant gaudiran d’un temps d’adaptació, han 
format els grups-classe estables. 

En total seran cinc grups: dos grups homogenis d’edat de P5 i tres grups heterogenis d’edat de 
P3/P4. Es prioritzarà un criteri de continuïtat de manera que els alumnes que ja eren a escola el 
curs passat puguin seguir amb les mateixes mestres. 

Al segon cicle d’educació infantil no és obligatori l’ús de la mascareta. La distància de seguretat 
de 1,5 metres serà obligatòria per totes les activitats que no es realitzin només amb el grup-
classe estable i/o fora de l’aula de referència, exceptuant el menjador, com s’exposa al punt 7. 

Els grups es distribuiran a les aules segons l’aforament màxim de les mateixes i el nombre 
d’alumnes del grup-classe. 

La mestra que fa més hores en un mateix grup-classe en serà la tutora i no necessitarà portar 
mascareta sempre i quan estigui amb el seu grup estable i a la seva classe de referència. 

Aquestes indicacions també són vàlides per a la mestra de reforç. 
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La resta de mestres i altre personal es relacionarà amb el grup fent servir mascareta i mantenint 
la distància de seguretat (1,5 metres). La tutora, quan s’hagi de relacionar amb altres grups-
classe també haurà de prendre aquestes precaucions. 
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P3/P4  
A 

40 (grups-
classes 
encara 
sense 
definir) 

1 2  2 Rosa 

P3/P4  
B 

1 2  2 Gialla 

P3/P4 
C 

1 2  2 Azzurra 

P5 G 17 1 2 1 2 Arcobaleno 

P5 V 17 1 2 1 2 Rossa 

Les mateixes precaucions esmentades amb anterioritat s’adoptaran en el cas de fer subgrups del 

grup-classe estable i s’utilitzaran altres espais disponibles del centre: aula verde pistacchio, aula 

morbida 1, aula morbida 2, gimnàs i racó Montessori.  

Pel sistema italià, l’organització d’aquesta mena d’activitats començarà des de principi de 

setembre. Les activitats que es faran en aquestes circumstàncies son: 

- Psicomotricitat 

- Activitat de natació (només pels alumnes de P4 i P5)  

- Música 

- Projectes  

- Anglès (només pels alumnes de P5) 

- Activitats de suport educatiu. 
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  3. Criteris organitzatius dels recursos pels alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu. 

Durant el curs acadèmic 2020-2021 es preveu continuar amb les següents activitats: 

 Activitats de suport educatiu, amb la contractació d’una mestra d’aquesta especialitat; 

 Activitats en grup reduït i exercicis de screening, realitzats amb el seguiment de la psicòloga 

del centre;  

 La redacció d’un PI (Pla de suport Individualitzat). 

 4.    Organització de les entrades i sortides del centre  

Disposem de dos punts d’entrada/sortida: 

- Entrada principal al carrer Carme Karr; 

- Sortida per la porta que hi ha a la dreta de l’entrada principal al carrer Carme Karr 

(aquesta normalment l’utilitzen els proveïdors de la cuina i també és una sortida 

d’emergència com preveu el pla de seguretat del centre). 

L’entrada dels nens i nenes d’infantil es farà per l’entrada principal del carrer Carme Karr. 

S’hauran d’evitar les aglomeracions tant a l’entrada com a la sortida. 

Pel que fa l’entrada, hi haurà senyals que indiquin on esperar-se per evitar les aglomeracions.  

Als matins l’entrada es farà de manera progressiva i respectant les següents indicacions: 

 Només un adult podrà acompanyar els alumnes, seguint les indicacions donades pel personal 
de l’escola sobre com moure’s pel centre; 

 Entraran en torns de 10 alumnes, amb només un acompanyant per alumne com s’ha 
especificat abans: 

 L’adult OBLIGATÒRIAMENT haurà de portar la mascareta; 

 En arribar al replà d’infantil, l’adult acompanyant deixarà l’alumne al personal de l’escola i 
marxarà ràpidament seguint les indicacions, utilitzant la sortida d’emergència i respectant la 
distància de seguretat amb els altres adults; 

 El personal de l’escola acompanyarà l’alumne fins a la seva classe. 
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ELS NENS I NENES DE 4 I 5 ANYS QUE TENEN GERMANS O GERMANES A P3 PODRAN 
ADAPTAR ELS HORARIS D’ENTRADA ALS DE P3, PARLANT-NE ABANS AMB LA MESTRA I AMB 
L’AUTORITZACIÓ PER PART DE DIRECCIÓ.  

S’han de respectar les indicacions de torns horaris següents:   

 

 

 

 

Durant l’entrada i sortida dels alumnes d’infantil, no podran entrar els alumnes dels nivells 

superiors. 

ADAPTACIÓ P3 I NOUS ALUMNES 

El nostre principal objectiu com a comunitat educativa és que l’adaptació de l’infant a la nova 

escola esdevingui de la manera més tranquil·la possible. 

Aquest any, considerant les noves mesures de seguretat i seguint el calendari escolar, hem 

previst aquesta modalitat d’adaptació amb l’horari següent:  

- dilluns 14 i dimarts 15 de setembre: els nens i nenes entraran dividits en dos grups (que 

s’enviaran a les famílies prèviament): el primer farà de 9:05 a 10:25 i el segon farà de 10:40 a 

12:00;   

- dimecres 16 i dijous 17 de setembre: els dos grups entraran a les 9:05 i sortiran a les 12:00 

(sense dinar); 

- divendres 18 i dilluns 21 de setembre: tots els infants entraran a les 9:05 i sortiran a les 13:00 

(havent dinat); 

- des de dimarts 22 de setembre: es podrà començar a fer l’horari sencer amb entrada entre les 

8:50 i les 9:10 i sortida entre les 15:50 i les 16:10, seguint sempre els torns establerts 

anteriorment. 

 

Pel que fa els nous alumnes de P4 i P5, les famílies es posaran d’acord amb les mestres en cas de 

GRUPS PORTA HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

P5 G 
P5 V 

Principal 8.30/8.40 16.10/16.20 

P3/P4 B 
P3/P4 C 

Principal 8.50/9.00 16.00/16.10 

P3/P4 A Principal 9.00/9.10 15.50/16.00 
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voler fer una adaptació progressiva. 

Transport Escolar 

Les famílies organitzen, si se’n compleixen les condicions, un transport escolar col·lectiu que 

normalment utilitzen un nombre reduït d’alumnes d’infantil. El Centre s’ocuparà d’informar-se 

dels horaris d’arribada i sortida, de manera que no coincideixin amb l’entrada i sortida general. 

Si és necessari, el personal de l’escola acollirà i/o acompanyarà els alumnes que utilitzin aquest 

servei, destinant-los un espai que no interfereixi amb els grups estables. 

Retard 

Amb la nova i complexa organització, es demana a les famílies RESPECTAR AMB RIGOR  

ELS HORARIS ESTABLERTS tant per l’entrada com per la sortida.  

Els retards creen malestar als nens i nenes; ara més que mai no es podran consentir per tal de 

respectar totes les mesures de seguretat que ens ha imposat la delicada situació que estem 

vivint.  

Persones autoritzades 

Respectant les directrius de la Generalitat de Catalunya, que indiquen limitar al mínim possible 

les persones que entren a l’escola, cada família podrà autoritzar, durant aquest període, un 

màxim de dues persones per recollir els infants a la sortida. 

 

Autorització per entrar o sortir fora de l’horari establert 

Amb les restriccions de seguretat imposades per la Generalitat de Catalunya, només 

s’acceptaran i autoritzaran les entrades o sortides fora horari per causa justificada (visites 

mèdiques, qüestions burocràtiques,...) i amb preavís per correu electrònic a la tutora almenys 

amb un dia d’antel·lació. 

En aquests casos, la família seguirà exactament les indicacions del personal pel que fa les 
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modalitats d’entrada i de sortida.  

 

5. Organització dels espais exteriors 

 Establirem un calendari de torns per la sortida al pati de cada grup-classe, mirant de 

mantenir els torns i horaris acordats; 

 Sortirà només un grup-classe a la vegada; 

 Per sortir al pati, els grups seguiran el circuit d’anada i tornada assenyalat al terra; 

 La tornada del pati serà esglaonada per permetre els grups passar pel lavabo a rentar-se 

les mans abans de tornar a l’aula; 

 Establirem un calendari de torns per prendre cura de l’hort de l’escola (només P5); 

 Pel desenvolupament d’activitats motrius i activitats didàctiques programades, quan sigui 

possible i compatible amb les variables estructurals, de seguretat i meteorològiques, es 

prioritzarà que es facin a l’aire lliure, donant valor a l’espai exterior com a espai alternatiu 

d’aprenentatge.  

 6.  Sortides escolars i colònies 

Al principi del curs escolar s’establiran les sortides i les colònies (aquestes només pels alumnes 

de P5) seguint la programació didàctica. En triar les sortides, es preferiran aquelles que permetin 

arribar-hi en mitjans de transport privats i que plantegin activitats en llocs exclusius i a l’aire 

lliure. 

 

7.  Reunions de claustre 

Seguint la normativa italiana, al començament del curs escolar es publicarà el calendari de les 

activitats. 

Com a norma general, les reunions es faran de forma telemàtica; les trobades seran presencials 

només si no hi ha risc per la salut. 
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8.  Relació amb la comunitat educativa 

Seguint la normativa italiana, al començament del curs escolar es publicarà el calendari de les 

activitats. 

Com a norma general, les reunions es faran de forma telemàtica; les trobades seran presencials 

només si no hi ha risc per la salut.  

Les comunicacions escola-família es faran preferentment de forma telemàtica (telèfon, correu 

electrònic, web). 

Les reunions individuals de les tutores amb les famílies esdevindran de manera telemàtica 

segons el calendari establert. 

Pel servei de secretaria es prioritzaran les modalitats telemàtiques (telèfon, correu electrònic). 

Només aquelles activitats essencials es realitzaran de manera presencial i sempre amb cita 

prèvia. 

Canals de comunicació de l’escola amb les famílies: 
Direcció/Secretaria/Mestres: mitjançant e-mail o telèfon 
 
Comunicacions de les famílies envers l’escola: 
Direcció/Secretaria/Mestres: materna@simontessori.com, marcellapb55@gmail.com;  
Tel. 93 2060771 

 

 

9.  Servei de menjador escolar 

El servei de menjador seguirà l’horari establert (12:10-12:55), mantenint els grups estables i 

garantint la distància de seguretat entre ells. 

Els alumnes del mateix grup estable seuran junts en una o més taules. Les taules dels diferents 
grups romandran separades. 

mailto:materna@simontessori.com
mailto:marcellapb55@gmail.com
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Entre els diversos torns es netejarà, desinfectarà i ventilarà l’espai. 

Per evitar contagis, els infants no es rentaran les dents després de dinar. 

El servei de menjador pel personal es mantindrà a la sala on ja es realitzava els anys passats amb 

horari de 12:10 a 12:55. 

10.  Pla de neteja 

Durant la jornada escolar, s’ocuparan de la neteja i desinfecció els col·laboradors escolars i el 

personal de l’empresa del menjador. La ventilació de tots els espais esdevindrà abans i després 

de l’entrada i sortida dels alumnes i tres vegades al dia durant 10 minuts com a mínim. Quan 

sigui possible, es mirarà de tenir les finestres obertes. 

La neteja i desinfecció de les aules estables es realitzarà un cop al dia. 

La neteja i desinfecció de les aules o espais que utilitzi més d’un grup estable (menjador, gimnàs, 

aules polivalents, teatre) es realitzarà cada vegada que s’utilitzin. 

Després de la desinfecció, caldrà esbandir les joguines sota l’aixeta, sobretot aquelles que els 

infants podrien posar-se a la boca. 

Els residus es llençaran a contenidors amb tapa i pedal, i amb bossa. En el cas de residus de 

persones que presentin símptomes, s’utilitzarà doble bossa abans de llençar-los al contenidor. 

Es proposa, tot i que no és obligatori, la instal·lació d’estores desinfectants a les entrades al 

centre. 

Consulteu l’annex 2.  

 

11.  Promoció de la salut: mesures de prevenció 

No han d’anar al centre escolar els infants o el personal que presentin símptomes compatibles 

amb la malaltia, així com aquelles persones en aïllament a causa de diagnòstic o en període de 
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quarantena per haver estat en contacte amb alguna persona que en tingui símptomes o que en 

sigui diagnosticat. A l’annex 1 trobareu un mòdul pel control dels símptomes. Per assegurar-se 

caldrà consultar el metge de capçalera i el metge del CAP de referència de l’escola. 

Les famílies hauran de llegir, omplir, firmar i entregar l’autodeclaració responsable que trobaran 

a l’annex 3 abans de començar el curs 2020-2021. 

Degut a la situació sanitària i a les indicacions de les autoritats, es desenvoluparan actuacions 

d’adaptació a la nova situació escolar, que promoguin la salut, el prendre’s cura d’un mateix i 

dels altres, una actitud responsable i posar en pràctica de manera adequada les mesures de 

prevenció del covid-19 segons els protocols vigents. 

A les entrades i altres punts estratègics del centre, hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

S’hauran d’observar les indicacions dels rètols informatius dins i fora l’escola, que explicaran 

com ens hi hem de moure o com ens hem de rentar les mans correctament. És necessari rentar-

se les mans com a mínim: 

 A l’entrada i sortida del centre; 

 Abans i després de l’esmorzar i del dinar; 

 Abans i després d’utilitzar el lavabo; 

 Abans i després de les diferents activitats. 

També hi haurà:  

- Papereres pel rebuig tancades i amb pedal a cada aula, als lavabos i a l’oficina de 

secretaria;  

- Alcohol i drap a cada aula per desinfectar les joguines després d’utilitzar-les;  

- Cada dia, l’escola donarà una mascareta quirúrgica al personal que haurà de portar-la 

posada obligatòriament quan passi per les zones comunes. 

PER TAL D’AJUDAR EN EL SEGUIMENT DE LES MESURES HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES DE 

PREVENCIÓ: 
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 Es treuran de les classes totes les estores, coixins i objectes que no permetin una neteja i 

desinfecció freqüent; 

 Es limitarà el mobiliari de les aules, afavorint el major espai possible; 

 Tenint en compte les condicions climàtiques, les finestres romandran obertes el màxim 

de temps possible, com a mínim, 10 minuts cada hora; 

 Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure; 

 Per evitar el contacte amb les manetes, totes les portes quedaran obertes amb un topall; 

 S’indicaran els recorreguts protegits i obligats per moure’s dins l’escola; 

 Tots els lavabos tenen dispensadors amb sabó neutre i mocadors de paper  d’un sol 

ús; 

 Cada infant penjarà la motxilla, la jaqueta i la bossa amb el canvi de roba al propi 

penjador que es trobarà al passadís i/o a l’aula; 

 Els infants no podran portar joguines o objectes personals de casa; 

 Els infants portaran a la motxilla un got amb el nom, que hauran de portar net cada dia 

i un canvi de roba dins una bossa de plàstic; 

         No es podran deixar a l’escola: paraigües, cotxets, bicicletes o qualsevol altre objecte 

que no sigui necessari per a les activitats didàctiques; 

 El personal de l’escola, tant docent com no docent, es posarà  obligatòriament la 

mascareta quirúrgica quan s’hagi de moure de la classe de referència i a les zones 

comuns; 

 El personal de direcció i secretaria només rebrà amb cita prèvia; 

 Hi haurà a disposició del personal de l’escola gel hidroalcohòlic, mascareta  

              quirúrgica i, si es consideren necessàries, pantalles protectores; 

Amb les noves mesures de seguretat, els infants de 3 i 4 anys no faran la migdiada havent 

dinat. Si algun nen necessités dormir, es prepararà un racó en una aula per a que pugui 

descansar. 

12. Protocol d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19 

La Directora del centre serà la responsable de coordinar i gestionar la COVID-19, conjuntament 
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amb el responsable de riscos i el metge del CAP de referència de l’escola. 

En cas d’identificar-se una persona amb símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre: 

1. S’aïllarà la persona en un espai separat d’ús individual (aula verde pistacchio); 

2. La persona i, si fos un alumne, qui se’n faci càrrec (el col·laborador escolar que estigui de 

torn) utilitzaran mascareta quirúrgica; 

3. La Direcció, mitjançant la secretaria, contactarà amb la família per tal que reculli l’alumne; 

4. Si tingués simptomatologia greu també es contactaria amb el 061; 

5. La Direcció, mitjançant la Directora Tècnica de referència de l’Istituto Comprensivo, 

contactarà amb els serveis territorials del Departament d’Educació per posar-los al corrent 

de la situació. 

La família o la persona amb símptomes haurà de contactar el seu CAP de referència per valorar 

la situació i prendre les mesures necessàries. Si es decideix realitzar un test PCR per SARS-CoV-2, 

tant l’alumne com el nucli familiar de convivència hauran de quedar aïllats a casa fins que se’ls hi 

comuniqui el resultat del test. En cas que aquest fos positiu, Salut Pública s’encarregarà 

d’identificar, aïllar i controlar els contactes més propers. 

13. Valoració del pla 

Pel seguiment del pla, el Claustre podrà nombrar un representant de la Scuola dell’Infanzia que 

pugui participar a la comissió, que formaran un mestre per cada etapa educativa del centre de 

Sarrià, per portar a terme una necessària coordinació. Aquesta comissió s’ocuparà de portar un 

registre dels casos crítics i, en base a aquests, proposarà possibles canvis del pla.  

Pla de treball de la Scuola dell’Infanzia en confinament i altres escenaris possibles  

La Direcció de l’escola garantirà: 

 Una adequada i eficaç comunicació amb les famílies i el personal escolar, de manera 

telemàtica (web escola o webinar dedicats) i amb rètols ben visibles a l’entrada de l’escola o 

als ambients principals, que es realitzaran en gran part abans del començament del curs;  

 Control constant de les mesures de seguretat i del ssu eguiment per part de tota la 
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comunitat educativa; 

 L’adquisició d’hàbits d’higiene per part dels alumnes, involucrant-los directament en 

iniciatives per la prevenció i la protecció enfront els contagis;  

 Accions d’informació i formació també per a les famílies dels alumnes per fer que assumeixin 

una actitud favorable a la contenció del risc de contagi. 

Si es mantenen les condicions actuals, les activitats didàctiques tornaran al setembre de forma 

presencial. 

Si ens enfrontéssim a un nou tancament de les escoles, total o parcial, hem previst activar una 

sèrie de mesures que inclouen algunes formes d’ensenyament a distància, tenint en compte 

l’establert pel Centre a nivell curricular i mirant de respectar la programació del començament 

del curs. 

També es valorarà el pla de la normativa local, al qual fan referència els següents documents: 

- Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel 

coronavirus, de 19 de març de 2020; 

- Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on 

s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, 

batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19, de 30 de 

març; 

- Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels 

alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, 

secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament pel Covid19, de 20 

de abril de 2020. 

Amb referència a aquest tema, s’està programant la instal·lació d’un sistema per portar a terme 
classes o trobades a distància. 

Remarquem la importància que les mesures de prevenció i protecció establertes compten 

amb el sentit de responsabilitat de tots envers el respecte de les mesures higiènico-

sanitàries i de distanciament social i amb la col·laboració activa tant dels alumnes com de 

les seves famílies per continuar portant endavant les pràctiques favorables a l’aturada de 

la pandèmia. 
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    Annex 3   PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS  
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