


Les mesures contemplades en aquest 

document estan condicionades a 

l’evolució de la pandèmia de la COVID-

19 i al compliment de les normes 

higièniques que proposin les autoritats 

sanitàries, tant al setembre de 2020 com 

al llarg del curs 2020/21.

Poden llegir el document complet a la 

web de l’escola.



1. L’organització dels grups

El grup classe es configura a partir dels grups preexistents en

funció de la matrícula de l’escola.

Es manté l’aula habitual dels grups amb la màxima separació

possible de les taules.

Es distribueix l’equip docent en quatre grups diferenciats (EI,

EP123, EP456 i ESO) per facilitar la traçabilitat i el seguiment

individual en cas d’aparició d’un contagi.



2. Les entrades i les sortides: Educació Infantil.

EI3 Moment Accés Observacions

9.00 – 9.10 Entrada matí Porta de vidre Durant el procés d’adaptació 

un dels seus familiars els pot 

acompanyar a l’aula. 

13.00 – 13.05 Sortida migdia Porta de vidre

15.00 – 15.05 Entrada tarda Porta de vidre

16.55 – 17.00 Sortida tarda Porta acollida

EI4 i EI5 Moment Accés

8.55 – 9.00 Entrada matí Porta de vidre

12.55 – 13.00 Sortida migdia Porta de vidre

14.55 – 15.00 Entrada tarda Porta de vidre

16.55 – 17.00 Sortida tarda Porta de vidre



2. Les entrades i les sortides: Educació 

Primària.

EP123 Moment Accés

9.00 – 9.05 Entrada matí Porta blava

13.00 – 13.05 Sortida migdia Porta blava

14.55 – 15.00 Entrada tarda Porta taronja

16.55 – 17.00 Sortida tarda Porta blava

EP456 Moment Accés

8.55 – 9.00 Entrada matí Porta blava

13.00 – 13.05 Sortida migdia Porta taronja

14.55 – 15.00 Entrada tarda Porta taronja

16.55 – 17.00 Sortida tarda Porta taronja



2. Les entrades i les sortides: Educació 

Secundària Obligatòria.

ESO12 Moment Accés

8.00 – 8.05

8.30 – 8.35

Entrada matí Porta taronja

13.30 – 13.35

13.00 – 13.05

Sortida migdia Porta taronja

15.00  - 15.05 Entrada tarda Porta blava

17.00 – 17.05 Sortida tarda Porta taronja

ESO34 Moment Accés

7.55 – 8.00

8.25 – 8.30

Entrada matí Porta taronja

13.25 – 13.30

12.55 – 13.00

Sortida migdia Porta taronja

14.55 – 15.00 Entrada tarda Porta blava

16.55 – 17.00 Sortida tarda Porta taronja



3. Les mesures higièniques i els protocols

d’actuació.

Pel que fa a l’ús de les mascaretes a les aules, els alumnes

han de portar la mascareta des de casa.

A l’Educació Infantil, no és obligatòria per als alumnes i és

obligatòria per a tot el personal.

A l’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, és

obligatòria per a tots els alumnes i tot el personal, excepte a

les activitats d’Educació física.



3. Les mesures higièniques i els protocols

d’actuació.

Quant al rentat de mans dels alumnes, s’ha de fer en arribar i

sortir del centre, abans i després dels àpats, abans i després

d’anar al WC i abans i després de les diferents activitats, en

especial l’esbarjo.

Els punts del rentat de mans són les aigüeres de les classes

d’EI3 a EP3 i d’EP4 a ESO4 en els lavabos i els patis.



3. Les mesures higièniques i els protocols

d’actuació.

Es disposarà de gel hidroalcohòlic a les portes d’entrada, a

totes les aules de grup i en els espais comuns.

En entrar a l’escola i en qualsevol desplaçament intern els

alumnes d’EP i ESO i personal han de dur la mascareta.

Els alumnes d’EP i ESO han de portar una ampolla de no més

de mig litre i la tenen a la seva motxilla.

Es tendeix a minimitzar el material compartit; en la mesura de

les possibilitats, s’atorga a cada alumne en exclusiva el

material socialitzat.



4. Les reunions i les entrevistes

Les sessions del consell escolar es faran de manera

presencial amb distància de seguretat i utilització de

mascareta.

Les reunions de pares de començament de curs es realitzaran

per mitjans telemàtics.

La comunicació amb les famílies es farà a través de la

plataforma Microsoft Outlook (correu, xats), telèfon i

plataforma Alexia. En cas de fer una trobada presencial, es

farà mantenint les mesures de seguretat.



5. Els serveis i les activitats extraescolars: 

menjador

En el servei de menjador els alumnes d’un grup estable poden

compartir taula.

Si són de grups diferents, cal deixar una cadira de separació.

A les activitats anteriors i posteriors a l’estona de menjar, els

alumnes d’EP i ESO duran mascareta.



5. Els serveis i les activitats extraescolars

En les activitats extraescolars tots els alumnes a partir d’EP1 i

el personal adult porten la mascareta.

En entrar cal fer higiene de mans amb el gel hidroalcohòlic.

En acabar es desinfecten el material i les joguines utilitzades.



6. Concrecions de les etapes: 

Educació Infantil

A EI3, el dia 10.09.2020 l’alumne i un acompanyant assistirà a

l’escola per conèixer la tutora, la resta de l’equip que intervé a

l’aula i la resta de companys.

Entre el 14 i el 25 de setembre un familiar podrà acompanyar

l’alumne a l’aula i restar-hi durant uns minuts.

Durant aquestes dues setmanes hi haurà una mestra de

suport que només entrarà en aquest grup.

En cas de confinament, a tots els nivells d’EI l’Escola posarà

en marxa el mateix mecanisme de mitjans de comunicació,

xats i blogs aplicats durant el tancament de les escoles de

març a juny de 2020.



7. Concrecions de les etapes: 

Educació Primària

En cas de confinament, a tots els nivells d’EP l’Escola posarà

en marxa el mateix mecanisme de mitjans de comunicació,

xats i blogs aplicats durant el tancament de les escoles de

març a juny de 2020.



8. Concrecions de les etapes: 

Educació Secundària Obligatòria

Totes les matèries optatives i altres activitats de l’etapa es fan

sempre entre els alumnes del grup classe, sense barrejar-se

amb altres grups.

En cas de confinament, a tots els nivells d’ESO l’Escola

posarà en marxa el mateix mecanisme de mitjans de

comunicació, xats i blogs aplicats durant el tancament de les

escoles de març a juny de 2020.



Per a més informació

@escolataborspm @EscolaTabor

@EscolaTaborSantaPerpetuaEscola Tabor

www.escolatabor.cat


