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PROTOCOL COVID-19  

El Departament d’Educació ha elaborat un Pla d’actuació pels centres educatius per fer front a la 

pandèmia de COVID-19, per tal de disminuir la transmissió i per detectar la traçabilitat dels casos.   

A continuació us resolem alguns dubtes que poden sorgir: 

 

    ENTRADES I SORTIDES: 

 Els infants i les famílies entraran al centre d’un a un per grups estables en intervals de 10 

minuts cadascun. S’habilitaran dos accessos per fer més àgils les entrades. 

Les estances de la Caputxeta i la Rateta entraran per la porta d’entrada. Les estances del 

Patufet, Tabalet i Cigronet accediran al recinte per la porta del pati.  

 En cas de pluja els infants i les famílies accediran al recinte per la porta de l’entrada en els 

horaris establerts per cada grup. 

 S’habilitarà un espai a les entrades perquè els infants i adults es netegin la sola de la sabata 

i es rentin les mans.  

 Cada infant només pot ser acompanyat per un adult que portarà mascareta i s’haurà rentat 

les mans amb gel hidroalcohòlic i les sabates a l’entrada. Es prendrà la temperatura a 

l’entrada a l’infant i al seu acompanyant. En cas de tenir una temperatura superior a 37,3 

l’infant no podrà assistir a l’escola. 

 

 ADAPTACIÓ: 

 El període d’adaptació s’ha organitzat en 3 torns d’una hora i mitja cadascun. Comprèn els 

dies 7, 8, 9 i 10 de setembre.  

 Durant el primer dia de l’adaptació els adults podran estar a l’aula amb l’infant. La resta de 

dies els podran acompanyar fins a la porta de l’aula, intentant no fer aglomeracions a les 

zones comuns. 

 A partir del dia 14, cada educadora parlarà amb la família per tal de definir el millor horari 

per l’infant per tal de que s’adapti de manera adient. 

     

GRUPS ESTABLES I ESPAIS: 

 Els infants formaran part d’un grup estable que no es podrà barrejar amb cap altre grup de 

l’escola. 

 Cada grup estable tindrà una tutora i una persona de reforç. 
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 L’aula es netejarà diàriament i els estris o joguines que els infants utilitzin també. Es 

ventilaran 3 cops al dia tots els espais. 

 Al pati està dividit en dues zones. Per això podran sortir dos grups simultàniament.  Un cop 

els primers grups entrin a les aules, es desinfectarà la zona per tal de que hi puguin accedir 

la resta de grups. 

    MENJADOR I DESCANS: 

 El servei de càtering portarà el menjar diàriament com ha fet fins ara. 

 Els infants dinaran a la seva aula amb els adults de referència. 

 Els pitets hauran de ser de roba i d’ús diari. 

 

 Els infants dormiran  a l’aula de referència acompanyats d’una educadora. 

 Els xumets s’hauran de portar amb un estoig individual per assegurar la higiene. 

 

 

GESTIÓ DE CASOS:  

 Davant d’un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 

al centre educatiu, se l’emportarà a un espai aïllat i es trucarà a la família per tal de que el 

vingui a buscar.  

La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer actuacions 

necessàries. L’infant i la família han d’estar en aïllament fins a conèixer el resultat.  

 

En cas positiu:  

- En cas de que 1 infant o més membres d’un grup de convivència estable siguin positius 

en COVID-19 : caldrà fer una quarantena de tot el grup de convivència durant 14 dies 

després del darrer contacte. 


