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Protocol inici Curs escolar 2020-2021 per les famílies 

Escola Miramar 

 
 Benvolgudes famílies,  
 
A continuació us informem del Protocol d’Inici de curs 2020-2021 de l’Escola Miramar, 

amb la informació actualitzada a dia 10 de setembre a les 13.00 hores.  

 

SEGUINT LES PAUTES DE RECOMANACIÓ DEL DEPARTAMENT DE SALUT, DEMANEM 

QUE LES FAMÍLIES OMPLIN I SIGNIN LA DECLARACIÓ RESPONSABLE .  

 Aquest document és el compromís de coresponsabilitat que seria important i positiu que 

l’escola tingués de tots i cada un dels alumnes. El que es pretén amb aquest, és tan sols vetllar 

per tots i cada un dels membres que formen el grup estable.  

 És el compromís de les famílies en la implicació de la vetlla per no portar cap infant que 

pugui presentar simptomatologia COVID. Demanem que, en la mesura que sigui possible, totes 

aquelles famílies que pugueu, porteu el document omplert i signat el dia 14.  

 

 

1. Entrega material: 

En el document “Material escolar” que us vam facilitar mitjançant correu electrònic a 

finals de juny, indicàvem els dies per fer l’entrega d’aquest. Tot i això s’ha pres com a 

mesura excepcional que aquest curs 2020-2021, no es portarà el material abans de l’inici de 

les classes.  

Aquest es portarà a partir del primer dia, 14 de setembre.  Els nens i nenes poden 

portar-lo al llarg de la primera setmana de forma esglaonada per a que no vinguin carregats.  

En cap cas les famílies podran entrar al centre a acompanyar als infants a portar –ho fins la 

classe. Us recordem que queda prohibit entrar dins del recinte escolar a tots els 

adults (pares, mares, tutors legals i familiars)  

2. Grups estables i ús de mascareta: 

Cada una de les classes formaran l’ anomenat “grup estable” i aquest no tindrà contacte 

directe amb la resta de grups estables de l’escola.  
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A educació infantil els alumnes dels diferents grups estables entraran al centre a l’hora 

establerta i per la porta corresponent (veure punt 3). Un cop presa la temperatura (veure punt 

7)  els alumnes de P3, P4 i P5 hauran d’accedir al centre amb mascareta fins arribar a la classe 

on la guardaran a una bosseta petita dins de l’aula. Només es posaran la mascareta per 

transitar pels espais comuns de l’escola, però no per sortir al pati ja que no es barrejaran amb 

altres grups estables. Caldrà que els alumnes portin una mascareta de recanvi dins de la 

bosseta de mida petita i de tela. Les dues mascaretes hauran d’anar marcades amb el nom de 

l’alumne/a.  

 

El tutor/a referent de l’aula portarà o no mascareta en funció de les directrius del 

Departament d’Educació/ Salut, dins del seu grup estable. Tots aquells mestres especialistes 

que entrin en diferents grups estables hauran de portar la mascareta en tot moment. S’ha 

limitat el nombre de mestres que entren als diferents grups estables.  

 

A educació primària els alumnes dels diferents grups estables entraran al centre a l’hora 

establerta i per la porta corresponent (veure punt 3), un cop presa la temperatura (veure punt 7)  

amb la mascareta i no se la podran treure fins que estiguin dins de la seva aula.   

Els alumnes d’educació primària, tot i que, el Departament de Salut no obliga a l’ús de la 

mascareta quan el menor estigui amb el seu grup estable, l’escola deixa oberta a criteri familiar 

la recomanació de portar-la o no mentre romangui dins de l’aula. Els alumnes es posaran la 

mascareta de forma obligatòria per sortir als espais comuns i al pati. En el cas que el 

Departament d’Educació, sota la consigna de Salut ens informi d’un risc elevat al territori i que 

per tant sigui obligatori l’ús de mascareta al llarg de tota la jornada escolar, us informarem.   

 

 L’actualització de les darreres mesures sanitàries, a 9 de setembre de 2020, 

de cara a l’inici del curs escolar el proper dilluns 14 de setembre:  

- El primer dia de curs, i almenys durant les dues primeres 

setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur 

mascaretes en tots els centres.  
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- El mal de coll i el refredat nasal es consideraran símptomes si hi 

ha febre o d’altres manifestacions considerades en la taula 

Covid-19. 

 Cada dimecres s’actualitzarà les mesures a adoptar per a la setmana 

següent (com per exemple, l’ús de la mascareta). 

 

Caldrà que els nens i nenes portin una petita bossa de tela o altres materials homologats 

(en cap cas pot ser una bossa de plàstic) per tal de guardar la mascareta. Caldrà portar també 

una mascareta de recanvi dins d’una bosseta, dins de la motxilla; les dues mascaretes hauran 

d’anar marcades a amb el nom de l’alumne/a. En el moment que l’alumne surti de l’aula ja sigui 

per anar al lavabo o per sortir al pati caldrà que es posi la mascareta i no se la podrà treure fins 

que torni a estar dins de l’aula.  (veure punt 4)  Els alumnes que ho considerin podran portar un 

pot de mida petita de gel hidroalcohòlic tot i que l’escola tindrà pots a cada una de les aules i 

punts als passadissos, lavabos i entrades al centre-.  

El tutor/a referent de l’aula portarà o no mascareta en funció de les directrius del 

Departament d’Educació/ Salut, dins del seu grup estable. Tots aquells mestres especialistes 

que entrin en diferents grups estables hauran de portar la mascareta en tot moment. S’ha 

limitat el nombre de mestres que entren als diferents grups estables.  

però tots aquells mestres especialistes que entrin en diferents grups estables si hauran de 

portar la mascareta en tot moment. S’ha limitat el nombre de mestres que entren als diferents 

grups estables.  

Àrea de Religió: Com a mesura d’excepcionalitat, el present curs escolar, l’àrea de religió 

es durà a terme a l’espai que ocupava la sala de mestres ja que té una superfície de 60 m2  i 

ens permet zonificar en tres sectors un mateix nivell ja que els grups que la demanden són 

minoritaris. Els alumnes portaran la mascareta durant tota la sessió de religió i la sortida de la 

mateixa aula es farà de forma esglaonada.  

 

3. Entrades i sortides  

Seguint les indicacions del Departament d’Educació i a partir del nostre Pla d’organització 

pel curs 2020-2021, aquests seran els horaris establerts per l’entrada i la sortida del centre  per 

cada un dels nivells i les portes d’accés.  
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Cal un gran treball de responsabilitat per part de tota la comunitat educativa de l’Escola 

Miramar per tal de respectar aquests horaris d’entrada i sortida i vies d’accés.  

Qualsevol alumne que no respecti l’horari d’entrada establert i que per tant arribi 

tard. De cap manera podrà entrar a centre fins que tota la resta d’alumnes de tots i cada 

un dels grups estables hagin entrat al centre. Caldrà esperar fora del centre i els 

alumnes entraran per l’accés de la porta del Hall en el moment que s’hagin tancat totes 

les portes.  

Volem donar tranquil·litat a aquelles famílies que han de deixar nens a portes 

diferents, ja que no és el mateix que arribar tard. Ho tindrem en compte.  

 En cap cas els adults tindran accés a l’interior del recinte per mesures de 

seguretat. 

 Al llarg de la primera setmana, del 14 al 18 de setembre, les famílies de P3, de 

manera excepcional, podran acompanyar als nens i les nenes fins la porta de la classe, 

no es podrà entrar dins l’aula. Si cal ampliar aquest termini s’informarà a les famílies de 

P3. 

Educació infantil  

Grups  

estables 

Porta 

entrada/sortida 

Hora  

Entrada 

mati 

Hora  

Entrada 

mati 

Hora  

Sortida 

mati 

Hora  

Sortida 

tarda 

P3 A Porta accés infantil 9:05   15:05 12.35  16:35 

P3 B Porta accés infantil 9:05   15:05 12.35  16:35 

P4 A Porta accés infantil 9:00 15:00 12.30  16:30 

P4 B Porta accés infantil 9:00 15:00 12.30  16:30 

P5 A Porta accés infantil 8:55 14:55 12:25 16:25 

P5 B Porta accés infantil 8:55 14:55 12:25 16:25 

 

La vorera estarà marcada per tal que no hi hagi aglomeració a l’entrada. Caldrà que els 

alumnes es vagin posant sobres les marques per esperar el control de temperatura. A l’entrada 

hi haurà gel hidroalcohòlic que els alumnes s’hauran de posar abans d’entrar. Demanem 

comprensió i paciència.   
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Hi haurà dues persones encarregades de la presa de temperatura. Les tutores 

esperaran als alumnes a la porta d’accés del pati d’infantil a l’hora establerta. Els alumnes de 

P3 i P4 faran filera i aniran fins la classe. Els alumnes de P5 aniran cap a la seva aula seguint 

les indicacions de les mestres que estaran al pati i a les entrades de les aules.  Per treure als 

alumnes, els pares hauran d’esperar fora fins que surti la filera els nens. ES DEMANA 

MÀXIMA PUNTUALITAT TANT A L’ENTRADA COM EN LA RECOLLIDA DELS ALUMNES 

PEL BON FUNCIONAMENT DEL PROTOCOL.  

 

Qualsevol alumne que no respecti l’horari d’entrada establert i que per tant arribi 

tard i no s’incorpori a la seva filera amb el seu grup estable, de cap manera podrà entrar 

a centre fins que tota la resta d’alumnes de tots i cada un dels grups estables hagin 

entrat al centre. Caldrà esperar fora del centre i els alumnes entraran per l’accés de la 

porta del Hall en el moment que s’hagin tancat totes les portes.  

Volem donar tranquil·litat a aquelles famílies que han de deixar nens a portes 

diferents, ja que no és el mateix que arribar tard. Ho tindrem en compte.  

Educació Primària  

La vorera estarà marcada per tal que no hi hagi aglomeració a l’entrada. Caldrà que els 

alumnes es vagin posant sobre les marques per esperar el control de temperatura. A l’entrada 

hi haurà gel hidroalcohòlic que els alumnes s’hauran de posar abans d’entrar. Demanem 

comprensió i paciència.   

 A cada porta hi haurà una persona responsable per la presa de temperatura. Els 

alumnes es dirigiran directament a les aules, hi haurà mestres responsables en diferents punts 

d’accés a l’edifici, a les escales i als passadissos per tal que els alumnes es dirigeixin 

directament a les aules, seguint el sentit de la circulació,  evitant així fileres i aglomeracions. 

Aquesta organització ens servirà també pels dies de pluja.   

Grups  

estables 

Porta 

entrada/sortida 

Hora  

entrada 

Hora  

sortida 

1r A Hall de l’escola 9:05   / 15:05 12:35 / 16:35 

1r B Hall de l’escola  9:05   / 15:05 12:35 / 16:35 

1r C Hall de l’escola 9:05   / 15:05 12:35 / 16:35 

2n A C/ Era del Delme 9:00   / 15:00 12.30 / 16.30 
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2n B C/ Era del Delme 9:00   / 15:00 12.30 / 16.30 

3r A C/ Estrella 8:55 / 14:55 12.25 / 16.25 

3r B C/ Estrella 8:55 / 14:55 12.25 / 16.25 

3r C C/ Estrella 8:55 / 14:55 12.25 / 16.25 

4t A C/ Estrella 9:05   / 15:05 12:35 / 16:35 

4t B C/ Estrella 9:05   / 15:05 12:35 / 16:35 

5è A C/ Era del Delme 8:55   / 14:55 12:25 / 16:25  

5è B C/ Era del Delme 8:55   / 14:55 12:25  / 16:25 

6è A Hall de l’escola 8:55   / 14:55 12:25  / 16:25 

6è B Hall de l’escola  8:55   / 14:55 12:25  / 16:25 

6è C Porta AMPA 8:55   / 14:55 12:25  / 16:25 

 

ES DEMANA MÀXIMA PUNTUALITAT TANT A L’ENTRADA COM EN LA 

RECOLLIDA DELS ALUMNES PEL BON FUNCIONAMENT DEL PROTOCOL. 

 

Qualsevol alumne que no respecti l’horari d’entrada establert i que per tant arribi 

tard i no s’incorpori amb el seu grup estable, de cap manera podrà entrar a centre fins 

que tota la resta d’alumnes de tots i cada un dels grups estables hagin entrat al centre. 

Caldrà esperar fora del centre i els alumnes entraran per l’accés de la porta del Hall en el 

moment que s’hagin tancat totes les portes. Volem donar tranquil·litat a aquelles famílies 

que han de deixar nens a portes diferents, ja que no és el mateix que arribar tard. Ho 

tindrem en compte.  

 

4. Torns de pati 

 

Seguint les indicacions del Departament de Salut i del Departament d’Educació, la franja 

d’esbarjo (pati) , tant a infantil com a primària,  continuarà sent de 30 minuts diaris.  

Dins d’aquesta franja de 30 minuts, els primers 10 minuts es destinaran a la ingesta d’un 

petit refrigeri dins de l’aula portant a terme les mesures higièniques establertes i necessàries. 

Es rentaran les mans amb aigua i sabó, havent-se fregat les mans amb solució hidroalcohòlica. 

Un cop acabin d’esmorzar i tornin a portar a terme aquestes mesures higièniques, sortiran al 
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pati a jugar a l’aire lliure els 20 minuts restants.  Els alumnes d’educació primària hauran de 

sortir al pati amb mascareta.  

Un cop entrin a l’aula es tornaran a portar a terme les mesures higièniques; rentat de mans 

amb aigua i sabó i amb gel hidroalcohòlic.   

A l’hora de  la sortida els alumnes es fregaran les mans amb solució hidroalcohòlica. 

 

Educació infantil 

A Educació infantil s’han delimitat dues zones per tant que els grups estables que surten al 

pati en el mateix horari no es barregin entre ells, per tant no caldrà que portin mascareta.  

 

 

Grups estables 

Horari 

esmorzar 

a l’aula 

Horari 
sortida al pati 

 
 

 

Espai 

P3 A 10:15 10:25 – 10:45 Espai 1 pati infantil 

P3 B 10:15 10:25 – 10:45 Espai 2 pati infantil 

P4 A 10:35 10:45 - 11:05 Espai 1 pati infantil 

P4 B 10:35 10:45 – 11:05 Espai 2 pati infantil 

P5 A 10:55 11:05 -11:25 Espai 1 pati infantil 

P5 B 10:55 11:05 – 11:25 Espai 2 pati infantil 

 

 

Educació primària 

A Educació primària s’han delimitat cinc zones de pati i els alumnes sortiran per cicle. En 

cada una de les zones hi haurà només els alumnes d’un grup estable.  

 

Grups estables 

Horari 

esmorzar 

a l’aula 

Horari sortida 

al pati 

Espai 

1rA 10:20 10:30 – 10.50 Espai 1 pati primària 

1rB 10:20 10:30 – 10.50 Espai 2 pati primària 

1rC 10:20 10:30 – 10.50 Espai 3 pati primària 
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2nA 10:20 10:30 – 10.50 Espai 4 pati primària 

2nB 10:20 10:30 – 10.50 Espai 5 pati primària 

3rA 10:40 10.50 – 11.10 Espai 1 pati primària 

3rB 10:40 10.50 – 11.10 Espai 2 pati primària 

3rC 10:40 10.50 – 11.10 Espai 3 pati primària 

4tA 10:40 10.50 – 11.10 Espai 4 pati primària 

4tB 10:40 10.50 – 11.10 Espai 5 pati primària 

5èA 11.00 11.10 – 11.30 Espai 1 pati primària 

5èB 11.00 11.10 – 11.30 Espai 2 pati primària 

6èA 11.00 11.10 – 11.30 Espai 3 pati primària 

6èB 11.00 11.10 – 11.30 Espai 4 pati primària 

6èC 11.00 11.10 – 11.30 Espai 5 pati primària 

 

-Els espais de pati seran rotatius al llarg dels dies de la setmana . 

 

5. Mesures de prevenció i Presa de temperatura 

Extret del document MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SALUT PER EVITAR 

BROTS DE LA COVID-19 A LES ESCOLES elaborat per Departament de Salut i 

Educació. (setembre 2020) 

 Informem a les famílies que el Protocol de l’Escola Miramar elaborat a partir de  

les mesures del Departament de Salut s’estableix:  

No es podrà accedir al centre sota cap d’aquestes simptomatologia.: 

o Febre o febrícula. 

o Tos. 

o Dificultat per respira. 

o Mal de coll. 

o Mal de cap. 

o Congestió nasal.  

o Vòmits o diarrees. 

o Malestar. 
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o Dolor muscular.  

 

Cap persona pot accedir a l’escola si:  

o Està en aïllament per ser positiu per COVID-19 

o Està pendent de resultat d’un PCR 

o Conviure amb una persona diagnosticada amb COVID-19 

o Estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu COVID-

19 

 L’actualització de les darreres mesures sanitàries, a 9 de setembre de 2020, de cara a 

l’inici del curs escolar el proper dilluns 14 de setembre:  

- El mal de coll i el refredat nasal es consideraran símptomes si hi ha febre o 

d’altres manifestacions considerades en la taula Covid-19. 

 

Com entrarem al centre?? 

Abans d’accedir al centre, es prendrà la temperatura a tots i cada un dels alumnes. Cap alumne  

podrà accedir al centre amb temperatura superior a 37.5 ni havent reduït la temperatura amb 

antitèrmics. Els pares/mares/persones acompanyants, no podran marxar fins que s’hagi pres la 

temperatura del menor. Els nens i nenes s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic 

abans d’entrar.  

 

 

Dins del centre es reforçaran les mesures com ara: 

o Ventilació: Les aules es ventilaran amb freqüència.  

o Es portarà a terme la desinfecció i neteja dels espais comuns com lavabos, 

manetes de portes i baranes al llarg de tota la jornada ja que hi haurà servei de 

neteja (a càrrec de l’Ajuntament de Vila-seca)   

o S’ha establert un sistema per controlar qui a d’anar a cada lavabo i l’aforament 

dels mateixos 

o Distribuïts pel centre hi haurà diferents punts amb gel hidroalcohòlic  així com a 

l’entrada de tots els lavabos i al pati.  

o S’intensificarà el rentat de mans amb aigua i sabó i gel hidroalcohòlic al llarg de 

tota la jornada.  
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o L’escola quedarà retolada amb material gràfic i cartells per tal de senyalitzar 

espais i recomanacions. 

Què farem si es detecta un possible cas COVID-19??  

En el cas de detectar que un alumne presenta algun del símptomes de la COVID-19 

s’aïllarà a l’alumne, amb la mascareta ficada, al despatx COVID. Hi haurà 3 despatxos 

COVID, un per a cada una de les ales de l’escola.   En aquell moment ens posarem en 

contacte amb la família per tal que el vinguin a buscar. Si l’alumne porta una mascareta de 

tela, se li posarà una mascareta quirúrgica a sobre de la seva mascareta per baixar a la 

zona de confinament dissenyada. 

La família haurà de notificar-ho telefònicament al seu CAP  de referència. El pediatra 

decidirà els passos a seguir. 

L’escola té assignat un protocol COVID amb el CAP de Vila-seca, on hi ha un pediatra, 

una infermera pediàtrica que farà de gestor COVID.  L’escola tindrà tres vies de 

comunicació amb el CAP: telèfon, correu i Whatsapp.  

 

En cap cas es podrà amagar a l’escola cap informació al respecte. Necessitem la 

col·laboració de tota la comunitat educativa per tal d’evitar contagis a l’escola.  

 

6. Reunions inici de curs 

 Seguint les Instruccions del Departament d’Educació les reunions d’inici de curs de cada 

un dels grups estables es faran de forma telemàtica mitjançant la plataforma Zoom. Més 

endavant us informarem dels dies i procediment 

 

 

 

 

 
7. Secretaria 

 
 Al llarg d’aquest curs 2020-2021 i de manera excepcional no hi haurà horari d’atenció al 

públic de secretaria. Caldrà prioritzar els tràmits administratius de forma telemàtica i quan 

aquests no siguin possibles es podrà demanar cita prèvia.  Us recordem el correu electrònic i el 
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telèfon de l’escola per a qualsevol tipus de gestió administrativa o per demanar cita prèvia: 

e3010530@xtec.cat i 977396280.  

 Per parlar amb Direcció caldrà seguir el mateix procediment.  

 

8. Menjador i servei d’acollida 

Veure Protocol enviat per l’AMPA 

 

 

Aquest protocol és susceptible de ser revisat i actualitzat de manera periòdica sempre que ens 

ho instrueixi el Departament d’Educació i Salut. Si hi ha qualsevol tipus de modificació els hi 

informarem.  

 

 

 

Escola Miramar 

10 de setembre de 2020 

mailto:e3010530@xtec.cat

