
 

 Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
d'Infantil i Primària Enxaneta de Viladecans 
 
 
 
 

Aquest document pretén recollir les directrius de seguretat a l’escola Enxaneta de Viladecans per el curs                

2020/2021 i en relació als serveis d’acollida, menjador i extraescolar d’anglès 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

● Hi haurà grups estables de convivència. 

● Aquests grups estables seran, en principi el grup classe. 

● Es mantindrà la distància social entre grups estables. 

● Tothom  haurà de dur la mascareta posada en tot moment. Aquesta mesura podrà variar en els grups 

estables quan la situació millori i es doni el permís des de Sanitat. 

● Aquests grups disposaran del seu propi material i no es compartirà amb la resta de grups. 

● Tots els alumnes hauran de portar la seva mascareta de casa. A més a més, hauran de portar una 

segona mascareta de recanvi a la motxilla. 

● Les famílies hauran de fer un control de temperatura a casa i no portar als alumnes a l’escola en cas de 

febre superior a 37,5 graus. 

● L’empresa Ziga-Zaga i l’AMPA pot prendre la temperatura en qualsevol moment a qualsevol alumne. 

● En cas de febre superior a 37.5 graus s’aplicarà el protocol Febre_Alta (Veure Annex 1) 

● Hi haurà una equip de protecció individual per als treballadors de l’espai migdia (Veure Annex 2)  

● En general, es seguiran les pautes facilitades pel Departament D'educació de document Pla d’actuació 

per al curs 2020/2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del 3 de juliol de 2020). (Veure 

Annex 3)  

● Els grups de convivència de l’escola Enxaneta per al curs 2020/2021 es poden veure a l’Annex 4. 

● Els horaris d’entrades/sortides de l’escola Enxaneta per al curs 2020/2021 es poden veure a l’Annex 5. 

  



 

ATENCIÓ FAMÍLIES SERVEI MENJADOR I ACOLLIDA 

● L’atenció presencial de la coordinadora de migdia s’ha de mantenir suspesa temporalment. Les             

famílies que vulguin contactar amb ella ho hauran de fer via telefònica o per correu electrònic. Només                 

de manera excepcional i per a casos concrets, es podrà demanar cita prèvia a la coordinadora. El seu                  

horari d’atenció serà mateix que els darrers anys. 

● Les famílies hauran d’avisar de qualsevol eventualitat (ús esporàdic, dietes, absències, etc.) de la              

mateixa manera que ho vénen fent els darrers anys i dins l’horari establert, amb la diferència que no                  

podran entrar a l’escola per comunicar-ho presencialment a la coordinadora.  

● Les dades de contacte de la coordinadora són les següents: 

○ Telèfons: 654374253 i 937426337 

○ Whatsapp: 654374253 

○ E-Mail: menjadorenxaneta@gmail.com 

 

PAGAMENTS SERVEI MENJADOR I ACOLLIDA 

● Tots els pagaments en efectiu, temporalment queden suspesos 

● Les famílies que ja feien servir la domiciliació bancària, no hauran de fer res a no ser que el nùmero de                     

compte hagi canviat.  

● Per poder domiciliar qualsevol tipus de pagament, es pot fer servir el següent formulari: LINK  

● Les famílies que no vulguin domiciliar els pagaments hauran de fer un ingrés al banc (ES05 2100 0456                  

46 0200093320) i enviar el comprovant del pagament a la coordinadora en horari de 9 a 9.30h. El                  

comprovant s’enviarà a la coordinadora mitjançant el correu electrònic o Whatsapp. Si no és possible i                

el comprovant està en paper, la família el podrà posar a la motxilla de l’infant.  

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdOQQLgZrqSxGzYK8Y6nrohmxANzN5aOuXy9kjAAaQW7r4mw/viewform


 

ACOLLIDA 

● L’horari del servei d’acollida és de 8:00 a 9:00h. A l’entrada, se’ls hi prendrà la temperatura en                 

presència de l’adult.  

● El servei d’acollida es realitzarà a l’espai del menjador, ja que és un espai prou gran per mantenir la                   

distància de seguretat entre els nens i les nenes que en fan ús d’aquest servei. 

● L’entrada a aquest servei es realitzará per la porta principal de l’escola, mirant d’evitar el contacte amb                 

l’alumnat de l’institut en cas de coincidència d’horari. 

● L’alumne/a haurà d’entrar a l’escola amb la mascareta posada i, en cas de necessitat, només podrà                

ser acompanyat per un adult, el qual també haurà de portar mascareta. 

● En la mesura del possible s’intentarà distribuir a l’espai del menjador als alumnes segons els seus                

grups estables de convivència. L’obligatorietat o no de portar mascareta dependrà de les directrius que               

cada moment comuniqui la Generalitat. 

● A les 8:55h, els tutors de cada grup (excepte infantil) recolliran als seus alumnes a l’espai d’acollida, i                  

els portaran a la seva aula (tots aniran amb les mascaretes posades). La monitora que fa acollida                 

haurà de explicar als infants que han d’estar preparats per marxar amb la mestra a les 8.55h.  

● A la mateixa hora (8:55h) la monitora d’acollida portarà a les seves aules als alumnes d’infantil (tots                 

aniran amb les mascaretes posades). Primer portarà els infants de P3 i P4, els infants de P5 seran els                   

últims entregats i s’haurà de fer abans de les 9h, doncs a partir d’aquesta hora no podrà haver ningú                   

pel passadís. 

 

  



 

MENJADOR 

● El servei de menjador escolar es durà a terme entre les 12.30h i les 15h. Preferiblement, l’espai destinat                  

serà el menjador de l’escola, que s’adaptarà per mantenir la distància de seguretat entre els grups. Els                 

infants de cada grup utilitzaran sempre les mateixes taules i cadires. La mascareta s’haurà de dur posada                 

durant tota l’estona de migdia excepte en el moment d’estar asseguts a la taula dinant. Els monitors i                  

monitores també hauran de dur la mascareta durant tot el servei. 

● Cada monitor/a referent de grup anirà a buscar els infants a les aules. Els horaris de recollida dels infants                   

dependran dels horaris establerts per l’escola pel que fa a les entrades i sortides.  

● S’augmentarà la freqüència de neteja de mans amb aigua i sabó (tant dels infants com de l’equip de                  

monitoratge) durant tot l’espai de migdia, incidint en el moment previ a dinar i el posterior.  

HORARIS 

● A l’espai de menjador hi haurà dos torns: 

○ Torn 1, de 12:30 a 13.45, per els alumnes de P3, P4, P5, 1er, 2on (aprox. 42 infants) 

○ Torn 2, de 13.45 a 14.30, per els alumnes de 3er, 4t, 5è i 6è ( 52 infants) 

○ Els docents i personal administració dinarà a un espai exclusiu per a ells a les 14h. 

ESPAIS 

● L’espai de menjador és suficient ampli com per albergar els dos torns de dinar tot mantenint les                 

distàncies de seguretat, els infants dinaran al menjador com fan habitualment. 

● Si és possible, cada curs d’infantil disposarà a més a més del seu propi sorral i no compartirà amb                   

ningú més aquest espai. 

● El pati, es parcel·larà de tal manera que cada grup d’infant disposi d’un espai diferenciat i distanciat de                  

la resta de grups. Les parcel·les del pati seran les mateixes que l’escola hagi proposat, d’aquesta                

manera es dóna continuïtat i els infants els hi facilita el reconeixement dels espais. Si durant l’horari de                  

lleure del migdia, els alumnes de l’institut ocupen alguna part del pati parcel·lat, s’haurà de coordinar                

amb l’escola i institut per trobar una solució i evitar el contacte entre alumnes. A dia d’avui, no tenim la                    

informació de quins espais del pati seran ocupats per l’institut, així els dies i els horaris. 

● Els infants de P3 dormiran al “laboratori”. 

● Els dies de pluja els infants hauran de quedar-se a les aules. Els cursos amb dos grups, utilitzaran una                   

sola aula, la qual s’haurà de desinfectar abans que els infants de l’altra aula s’asseguin. L’aula, s’haurà                 

de desinfectar i ventilar igualment quan el servei de migdia finalitzi. Excepcionalment, i si les               

condicions ho permeten, en dies de pluja es proposarà a l’escola l’ús del gimnàs. 



 
PROCEDIMENT DE RECOLLIDA i LLIURAMENT 

● El monitor de cada grup anirà a cadascuna de les aules i romandrà amb ells des del principi fins al final                     

de l’espai migdia. Si un monitor/a és referent de dos grups (dos grups aula però 1 grup de convivència                   

de l’espai de migdia), aquests hauran de mantenir la distància de seguretat durant els desplaçaments               

fins arribar al menjador, on s’asseuran en taules diferenciades. Recordar que tothom ha de portar la                

mascareta excepte en el moment de dinar. 

● Els monitors recolliran els infants a les aules segons els horaris d’entrada i sortida determinats per                

l’escola: 

○ El monitor de P3 recollirà els infants a la seva aula a les 12.40h per anar a dinar. 

○ Els monitor de P4 i P5 recollirà els infants a la seva aula. Els infants de P4 a les 12:30 i els de                       

P5 a les 12:35. A continuació aniran al menjador a dinar. 

○ Els monitor de 1er i 2on recollirà els infants a la seva aula. Els infants de 1r a les 12:35 i els de                       

2n a les 12:35. Baixaran al menjador a dinar.  

○ El monitors de 3er recollirà els infants a la seva aula a les 12:30 i 12:35 (hi ha dues aules de                     

3r). A continuació baixaran al pati. El monitor de 4art recollirà els infants a la seva aula a les                   

12:30 i 12:35 respectivament a cada aula. Baixaran al pati a continuació. 

○ El monitor de 5è recollirà els infants a la seva aula a les 12:40 i 12:45 respectivament cada                  

grup. Baixaran al pati a continuació. 

○ El monitor de 6è recollirà els infants a la seva aula a les 12:40. Baixaran al pati a continuació. 

● Els horaris de tornada a l’aula segons grups i horaris seran els següents: 

○ Els alumnes de P3 després de dormir aniran a l’aula a les 15:10 i faran rentat de mans. 

○ Els alumnes de P4 i P5 aniran a l’aula a les 15:05 i 15:00 respectivament i faran rentat de mans 

○ Els alumnes de 1er aniran a l’aula a les 15:05h i faran rentat de mans. 

○ Els alumnes de 2on aniran a l’aula a les 15:00h, i 3er aniran a l’aula a les 15:05 (3rA) i 15:00                     

(3rB).  

○ Els alumnes de 4art aniran a l’aula a les 15:05 (4tA) i 15:00 (4tB). 

○ Els alumnes de 5è aniran a l’aula a les 15:15 (5èA) i 15:10 (5èB)  

○ Els alumnes de 6è aniran a l’aula a les 15:10h 

● Durant tots aquests trajectes els alumnes i monitors/es hauran de portar obligatòriament mascareta. 

MATERIAL 

● Aquest curs s’incorporarà nou material de parament de taula. La neteja i desinfecció dels estris que                

s'utilitzen per dinar (coberts, gots, gerres d’aigua…) serà curosa i diària. 



 

● Per raons de projecte, els infants paraveni desparaven taula, i ho feien no necessàriament de la seva                 

taula. En aquest cas, els infants hauran de parar i desparar taula només per el seu grup de                  

convivència. 

● El menjar se servirà plat per plat i no hi haurà plats ni estris comuns per cada taula on dinin els                     

infants.. 

● La gerra d’aigua la gestionarà el monitor/a, i no es deixarà a la taula. 

SEGURETAT I DESINFECCIÓ 

● Hi haurà una higienització i ventilació exhaustiva dels espais utilitzats abans del torn 1, entre torns, i                 

després del torn 2. 

● Cada infant s’asseurà sempre a la mateixa cadira, a la mateixa taula i amb infants del seu grup de                   

convivència. 

● Els monitors/es hauran de portar la mascareta durant tot l’espai de migdia. 

ACTIVITATS 

● Les activitats de lleure abans i després de dinar s’intentarà que siguin a l’aire lliure. 

● En aquestes activitats, els grups estables de convivència disposaran d’espais diferenciats, tenint cura             

de no coincidir amb l’alumnat de l’institut. 

● Durant l’horari de lleure, encara que sigui al pati, tothom haurà de portar mascareta. 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

● A l’espai migdia es respectaran escrupolosament els grups de convivència de l’escola (Veure Annex 4) 

● Actualment, l’equip està format per 6 monitors/es, una coordinadora deslliurada de grup i una persona               

de reforç que s’incorpora a l’equip en funció del número d’infants. Aquesta última persona, també fa                

tasques de neteja a cuina. 

○ Durant aquest curs 19-20, hi ha 3 monitores que són referents de més d’un grup: 

○ P4 i P5 tenen una monitora referent 

○ 1r i 2n - tenen una monitora referent 

○ 5è i 6è tenen una monitora referent 

● El curs 20-21, hi haurà modificacions ja que el grup de 6è perd una línia de les dues que tenia. La                     

proposta d’organització seria la següent: 

○ P3- una monitora  

○ P4 i P5 - una monitora 



 
○ 1r i 2on– una monitora 

○ 3r - una monitora  

○ 4t - una monitora  

○ 5è – una monitora  

○ 6è - una monitora  

● Depenent del número d’infants s’incorporarà una persona de reforç per donar un cop de mà a l’espai                 

de menjador.  

● Aquesta organització pot variar en funció del número d’infants que facin ús del servei de menjador. Tot                 

i així, es respectaran els horaris d’entrada i sortida, i els espais del pati parcel·lat que l’escola exposa                  

en el seu pla. Tanmateix, les normes d’higiene i convivència (mans, distància mascareta) seran de               

compliment exhaustiu durant tot l’espai de migdia. 

● Aquest curs, com els anteriors, comptarem amb persones de pràctiques de monitoratge que hauran de               

complir amb les mesures com qualsevol altre persona de l’equip. 

  



 

EXTRAESCOLAR ANGLÈS  

● Si s’arriba a un mínim de participants, hi haurà tants grups d’anglès com cursos 

● Els horaris per a tothom seran dimarts i dijous, de 16:30 a 17:30h 

● Aquesta activitat es realitzarà a l’aula habitual de cada grup estable de convivència. 

● El número d’alumnes màxim per grup serà de 12 

● A l'inici i final de l’extraescolar serà necessari una higienització i ventilació de l’espai utilitzat. 

● Hi haurà una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la sessió 

● El professor/a netejarà personalment el mobiliari emprat a l’inici i final de la sessió 

● S’assegurarà el distanciament social en tot moment entre alumnat i entre alumnat i professor/a 

● En grups amb línies barrejades s’estipularà una meitat de l’aula a emprar per cada línia. A més a més                   

serà necessari fer l'ús de la mascareta 

● Els/les alumnes són els responsables de portar la seva pròpia mascareta. 

● El professor anirà directamente a l’aula on es trobarà amb els seus alumnes. 

● En el cas que tingui alumnes d’altres grups estables, el professor s’encarregarà d’anar a recollir-los. 

● Les famílies podran recollir als seus fills per la porta principal de l’escola. 

● Es prega durant aquest lliurament, respectar la distància social i tenir la suficient paciència per               

entendre que aquest lliurament requereix del seu temps ja que hi ha més grups d’activitats               

extraescolars. 

● No complir les normes de seguretat i recomanacions dels responsables implicarà l’expulsió de             

l’activitat extraescolar. 

 

 

 

  



 

ANNEX 1 
(Protocol Febre Alta) 

 

Aquest és el protocol a seguir en cas de febre superior a 37,5 graus: 

● El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 serà un membre de l’AMPA, amb el suport                   

del coordinador/a de l’empresa Ziga-Zaga  

● Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 es             

faran les següents actuacions: 

1. Se’l deportarà a un espai separat d'ús individual. 

2. S’utilitzarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la que                

quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. Davant de qualsevol possible complicació es trucarà també al 061. 

5. S’informarà de la situació a la Direcció del centre i aquesta informarà als Serveis Territorials               

(inspecció del centre) i, a través d’ells, al servei de salut pública. 

6. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les                  

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família               

amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

7. Finalment, si es confirma el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i               

seguiment dels contactes estrets. 

● Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

● L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip directiu per a mesures                

de consell sanitari sobre la COVID-19, havent designat un responsable d’aquesta interlocució. 

 

  



 

ANNEX 2  
(Equip protecció individual treballadors espai migdia) 

 

● Termòmetre digital infrarojos: per poder prendre la temperatura en cas que un treballador presenti              

simptomatologia i ho autoritzi. 

● Mascaretes FFP2: s’hauran de distribuir entre tot el personal que pel seu lloc de treball no pugui                 

mantenir una distància de seguretat superior a 2 metres. Tenen una vida útil de 40-48 h. 

● Mocadors d’un sol ús: Mínim una capsa de mocadors en cada estança/departament del centre              

educatiu/oficina de Ziga Zaga i designació d’una persona responsable del control d’aquests. 

● Contenidors amb tapa: Un per cada estança/departament 

● Sabó de mans: es garantirà l’aprovisionament a tots els lavabos. 

● Solució hidroalcohòlica: es facilitarà dispensadors a les entrades i sortides dels centres de treball de               

Ziga Zaga 

● Desinfectant i paper: a cadascun dels llocs de treball per a que cada treballador pugui desinfectar a                 

l’inici i al final de la jornada. 

 

  



 

ANNEX 3  
(Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres 

Educatius en el Marc de la Pandèmia) 
Distanciament físic 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i                 

organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la                 

distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres                 

en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas                    

excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència                  

estables. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una                

distància interpersonal mínima d’1 metre. 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal. 

En infants es requerirà el rentat de mans: 

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

● Abans i després dels àpats. 

● Abans i després d’anar al WC (infants continents).   
● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà de dur a terme: 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis. 

● Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

● Abans i després d’anar al WC. 

● Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Totes les aules disposen de lavabo per poder rentar-se les mans, per tant, es garantirà que totes elles                  
disposin de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 



 
S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de mans               

correcte i la seva importància, així com cartells informatius explicant els passos. 

Ús de mascareta 

L’ús de la mascareta és obligatori per a qualsevol persona, infant o adult, que accedeixi al centre. 

L’alumnat i el personal del centre hauran de portar la mascareta fins a la seva aula. 

En els passadissos, lavabos i espais comuns on no es pugui garantir la distància hauran de portar mascareta                  

si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

El tipus de mascareta que es recomana és la higiènica amb compliment de la normativa UNE, exceptuant                 

casos puntuals que requereixin una mascareta més específica. 

Requisits per a l’accés al centre 

● Absència de 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 convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de                

gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i                   

el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al                

centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

● Malalties cardíaques greus. 

● Malalties que afecten el sistema immunitari.  

● Diabetis mal controlada. 

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En el cas del personal de l’escola que tingui contacte amb els infants, les condicions de risc engloben les                   

malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars, les              

immunodeficiències i l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial            

consideració. 

Control de símptomes 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut                   

dels seus fills i filles. 



 
A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la qual: 

● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i 

que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

● Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible 

amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als 

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

  



 

ANNEX 4  
(Grups de Convivència de l’Escola Enxaneta) 

 

A l’escola hi haurà els següents grups i alumnes per grup 

INFANTIL 

P3 P4 P5 

15 alumnes 22 alumnes 25 alumnes 

CICLE INICIAL  

1er  2on 

24 alumnes  26 alumnes 

CICLE MITJÀ  

3er (Grup 1)  3er (Grup 2) 

14  alumnes  13 alumnes 

4t (Grup 1)  4t (Grup 2) 

25 alumnes  24 alumnes 

CICLE SUPERIOR  

5é (Grup 1) 5é (Grup 2) 6é 

19 alumnes 19 alumnes 23 alumnes 

 

  



 

ANNEX 5  
(Horaris d’Entrades i Sortides de l’Escola Enxaneta) 

 

 

 


