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Com ens preparam?

“Hem d'estar preparats per una realitat que canvia 

contínuament...el que ens obliga a planificar però encara més  

a ser dinàmics i flexibles “



OBJECTIU

Donar la millor atenció educativa possible prioritzant els 

criteris sanitaris.



Com se prepara l’escola?

Pla de contingència (aprovat pel Consell Escolar, Claustre de professors i 

Assemblea de la cooperativa)

Tres escenaris:

● Presencial “nova normalitat”.

● Presencial (amb més restriccions).

● Online (confinament)



 PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

● 2.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL

● 2.2. MESURES DE CONTROL

● 2.3. MESURES DE DISTANCIAMENT FÍSIC

Segons la normativa sanitària actual aquest protocol s’haurà d’aplicar durant tot el curs 2020-2021, però 

aquestes mesures estan subjectes a les modificacions i rectificacions que es puguin desprendre de les 

indicacions sanitàries establertes per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut 

i Consum o pel Ministeri de Sanitat.

A la pàgina web del CIDE trobareu  material formatiu.



2.1. MESURES DE PROTECCIÓ 

● 2.1.1. HIGIENE DE MANS ( veure diapositiva 14)  

● 2.1.2. HIGIENE RESPIRATÒRIA 

AL TOSSIR I ESTORNUDAR (veure diapositiva 14)

ÚS DE LA MASCARETA (veure diapositiva 13)

NETEJA DE SUPERFÍCIES

EVITAR COMPARTIR OBJECTES D’ÚS PERSONAL 

(bolígrafs, pintures, tisores, botelles d’aigua, etc.)



2.2. MESURES DE CONTROL

● 2.2.1. NO pot assistir al centre si té símptomes o està en 

quarantena

● 2.2.2. VIGILAR L’ESTAT DE SALUT I TEMPERATURA a diari

● 2.2.3. Si apareixen símptomes durant la JORNADA ESCOLAR: 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ



2.3. DISTANCIAMENT FÍSIC

● 2.3.1. EVITAR AGLOMERACIONS.

● 2.3.2. UTILITZAR ESCALES I EVITAR ASCENSORS.

● 2.3.3. MOBILITAT I RUTES SEGURES.

● 2.3.4. GARANTIR DISTÀNCIA 1,5 METRES: aforament, mínims canvis 

d’aula dels alumnes i professors, direccionalitat dels passadissos, línies al terra que 

indiquen direccionalitat i per esperar, entrada i sortida per portes diferents, fomentar 

activitats a l’exterior, prioritzar reunions per videoconferència, reorganitzar el pati.



3. RESUM

● MIRAR LA TEMPERATURA A DIARI A CASA.

● CADA ALUMNE HA DE DUR: 

●                           AMPOLLA D’AIGUA
GEL HIDROALCOHÒLIC 
MASCARETES DE RESERVA
UNA BOSSA O RONYONERA PETITA.

● NO HAN DE DUR JUGUETES DE CASA, NI PILOTES.

● NO HAN DE COMPARTIR MATERIAL, NI OBJECTES PERSONALS.

● CAL POTENCIAR BONS HÀBITS DE SALUT I OPTIMISME.

● 3M: MANS NETES, 1’5-2 METRES, MASCARETA



4. MÉS INFORMACIÓ 

● Informació del coronavirus Conselleria: 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/?campa=yes

https://intranet.caib.es/sites/coronavirus/ca/videoteca_covid-19/

● MASCARETA: 
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cuidar-la-salud/519-coronovairus-covid-19/3789-covid-19

https://youtu.be/I7QCu9WFc9E  
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavi

rus-2019-nCoV/Documents/infografia-uso-mascarillas-coronavirus-covid-19.pdf

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/?campa=yes
https://intranet.caib.es/sites/coronavirus/ca/videoteca_covid-19/
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cuidar-la-salud/519-coronovairus-covid-19/3789-covid-19
https://youtu.be/I7QCu9WFc9E
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/infografia-uso-mascarillas-coronavirus-covid-19.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/infografia-uso-mascarillas-coronavirus-covid-19.pdf


4. MÉS INFORMACIÓ

● RENTAR MANS

● TOSSIR I ESTERNUDAR

●  GUANTS: 

https://youtu.be/B1yKJYVlah4

https://youtu.be/B1yKJYVlah4


Gràcies per la vostra atenció!

       Ànims i optimisme!! Junts ho aconseguirem!!

Lourdes Julbe, metgessa CIDE



Escenari B 

Esperam instruccions a principi de setembre.

● Presencialitat

● Mascareta 

● Entrada progressiva a l´escola.



Escenari B 

● Mantenir distància de seguretat a les aules.

○ Conseqüència els espais condicionen  l´aforament.

○ Això ens obliga a fer un altre lletra tots els nivells.

○ Nous agrupaments (criteris d´equilibri i heterogeneïtat).

○ Adscripció de professorat d'orientació.

○ Habilitació de nous  espais.



COMENÇAMENT DE CURS (escenari B).

● Entrada progressiva  de tots els nivells 

○  DIA 18 VENDRÀ UNA MEITAT DEL GRUP CLASSE(GRUP A).

○  DIA 21  VENDRÀ L’ALTRA MEITAT DEL GRUP CLASSE(GRUP B)

ELS TUTORS AVISARAN PER CORREU ELECTRÒNIC A LES FAMÍLIES DE QUIN 

DIA (18 o 21)  HAN D’ANAR EL SEUS FILLS ELS PRIMERS DIES DE SETEMBRE

      



SERVEI DE GUARDERIA DEL MATÍ.

L’alumnat no podrà romandre en cap cas sol al pati.
Els alumnes de Primària que facin ús del servei de guarderia de les 7.30 
fins a les 8.30h, entraran per la porta 8 del pavelló. El servei de 
guarderia es farà al pavelló. Hi haurà una persona a l’entrada de la 
barrera corredera controlant l’accés. Les famílies dels alumnes de 
Primària que vagin a guarderia, no podran entrar en el centre.
Per poder fer ús del servei de guarderia caldrà contractar-lo per mesos 
complets, no es podrà fer servir per dies esporàdics, per control 
d’aforament i seguretat sanitària.
Els alumnes hauran de portar mascareta durant la guarderia.

.

      



ENTRADA 

● Alumnes de 3r i 4t entren  a les 8;50 sols per la porta 7, segueixen els 

circuit d'entrada , es dirigeixen pel circuit  fins al recinte corresponent a 

la seva classe al pati de volei. 

● Esperen amb el docent i seu grup a la zona designada (pati de volei).

● MOLT IMPORTANT RESPECTAR LA PORTA I L’HORARI D’ENTRADA. 

HAURAN DE PORTAR MASCARETA I PROCURAR MANTENIR LA DISTÀNCIA 

DE SEGURETAT AMB NINS O PARES D’ALTRES GRUPS..

      



PATIS DEL MATÍ

.

      



PATIS DEL MATÍ

● Els alumnes hauran de dur la mascareta posada en tot moment, excepte en 

el moment de berenar.

● El berenar es farà a l´aula.

● El pati estarà distribuït per zones que aniran rotant. Cada grup haurà 

d’ocupar la seva zona i no podran interactuar amb alumnes que no pertanyin 

al seu grup de convivència estable.

● Si plou quedaran a les aules.

.

      



SORTIDA I ENTRADA  DEL MIGDIA PER ALUMNES 

QUE NO DINEN EN EL CENTRE

● Els alumnes sortiran per grups de convivència estable  per la porta del 

pati d’autocars (porta 4) a les 12 h amb la mascareta posada.

● A les 14:25h, entraran per la mateixa porta amb la mascareta posada i es 

dirigiran al seu grup de convivència estable.

● Per sortir sols sense adults, necessiten l´autorització dels pares i un 

carnet. Aquests alumnes sortiran per la porta principal. A la tornada 

entraran per la porta 4 (pati d’autocars).

      



    MENJADOR ESCOLAR I ACTIVITATS DEL MIGDIA

● Els alumnes sortiran per grups de convivència estable i aniran cap el 

menjador. Cada grup tindrà un recinte separat de la resta de grups i que 

s’haurà netejat i desinfectat prèviament al seu ús.

● Els alumnes romandran en el seu recinte fins que tots hagin acabat de 

dinar. 

● Un cop hagin acabat de dinar aniran al pati on disposaran d’un recinte 

específic per cada grup.

● Possibilitat de fer activitats extraescolars en format de taller rotatiu. 

Sempre dins el grup de convivència estable.

      



    SORTIDA DEL CENTRE A LES 16:30 h

● Els grups de 3r i 4t  de  Primària baixaran al pati de volei a partir de 
les 16’15h i ocuparan el lloc que correspongui al seu grup estable. 
Baixaran portant mascareta.

● Un familiar per alumne entrarà per la porta 6, aniran en ordre per un 
passadís, recolliran el seu fill i sortiran per la porta 7.

      



SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

● Hi haurà servei de transport escolar. És possible que la ruta s’iniciï un 
poc abans que el curs anterior.

● Els alumnes s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic en 
pujar a l’autocar.

● Els alumnes hauran de portar mascareta dins l’autocar fins arribar al 
seu grup de convivència estable.

.

      



    GUARDERIA  A PARTIR  LES 16:30 h

● A partir de les 16.30 h els alumnes de Primària podran apuntar-se a 
un servei de guarderia (la inscripció no podrà fer-se de manera 
esporàdica, per motius sanitaris i d’aforament, s’haurà de 
contractar per mesos). Aquest servei es durà a terme dins el  
menjador fins a les 18h . Les famílies (una persona per família) 
passaran a recollir els seus fills per la porta 3 sense entrar dins el 
menjador.

      



    EXTRAESCOLAR  A PARTIR  LES 16:30 h

● A partir de les 16.30 h fins a les 17:30h els alumnes de Primària 
podran apuntar-se a l’extraescolar de Cideidiomes sempre que dins 
el mateix grup classe hi hagi un mínim de 15 alumnes, per poder fer 
l’extraescolar mantenint el grup de convivència estable. Es faran 
dos possibles torns dilluns i dimecres o dimarts i dijous
S’enviarà un qüestionari, via gestib, per saber si es pot dur a terme 
l’activitat sempre que hi hagi l’alumnat suficient.
La recollida dels alumnes es farà en el pati cobert a les 17:30 h. Un 
familiar per alumne entrarà per la porta 5 pujant l’escala principal, 
passant pel passadís central de pati cobert i sortint del centre per la 
porta 3 del pati d’infantil.

      



    PLATAFORMA EDUCATIVA DEL CENTRE

● Es farà servir la plataforma google classroom com a plataforma 

educativa.

● Cada grup classe tendrà el seu curs a la plataforma google classroom.

● Es faran tutorials per ajudar a les famílies amb el maneig d’aquesta 

plataforma que és molt senzilla i està pensada per entorns escolars.

● Es recomana disposar d’un dispositiu electrònic ( Tablet, portàtil, 

chromebook). El centre donarà la possibilitat d'adquirir un chromebook 

a les famílies que ho sol·licitin ( A la pàgina web del CIDE )

      



    TUTORIES AMB ELS TUTORS I INFORMACIONS OFICIALS DEL CENTRE

● Es prioritzarà fer les tutories de manera virtual, sempre que sigui 

possible.

● La plataforma de comunicació de circulars, informacions oficials del 

centre és el Gestib. És molt important disposar de compte actiu. En cas 

de dificultats podeu demanar ajuda a gestib@cide.es

      

mailto:gestib@cide.es


    RECORDAU.MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ 

○ Revisar temperatura abans de sortir de casa.

○ Puntualitat, perquè l’escola estarà tancada.

○ Ús de mascareta.

○ Respectar els circuits.

○ kit d’higiene ( mascareta, gel, mocadors, ronyonera o bossa 

petita). Amb nom i llinatge de l'alumne.

○ Botella d’aigua ( No es podran fer servir les fonts dels patis).

      



Uns exemples de rutines d'higiene, rentar mans: 

● En començar i en finalitzar la jornada. 
● Després d’anar al lavabo. 
● Després de tossir, esternudar o mocar-se. 
● Abans i després del pati.
● Abans i després de dinar.
● Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones. 
● Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta. 
● Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. 
● Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (ratolí, etc)

      



    En el cas que un alumne presenti símptomes compatibles?

Protocol de conselleria

● Seguir instruccions de la Doctora del Centre i la Conselleria. 

● Acompanyament a  l’aula d’aïllament.

● Trucar a la família.

      



    

PREGUNTES FETES PER LES FAMÍLIES.

      


