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PLA A 

1. Neteja, desinfecció i ventilació:: 

Durant els mesos que l'escola ha estat tancada, s'han estat duent a terme treballs de 

neteja a fons dels espais. 

El terra es neteja amb lleixiu diluït. 

Les taules, cadires i materials es netegen amb una solució desinfectant a base 

d'alcohol. 

La ventilació s’efectuarà tres cops al dia, abans l’entrada matinal, a mixt dia i a la 

sortida de la tarda i per espai mínim de 10 minuts 

La ventilació es realitzarà, com a mínim, tres vegades al dia: abans de l’entrada pel 

matí, al migdia i a la sortida a la tarda i per un temps mínim de 10 minuts 
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2.Alumnat 

A nivell col·lectiu, el curs començarà en format presencial el 14 de setembre 

     Durant aquest període ENGLISH SCHOOL planteja els següents serveis: 

        a. Acollida de 8h a 9h 

        b.  Classes presencials i amb normalitat  

        c. Servei de menjador 

        d. Extraescolars (hi ha previsió de fer-les)  

        e. Activitat de natació 

     f. Servei de permanència de 17’15h a 18h. 

 

Tot això es farà en horari de matí i tarda 

Requisits: 

 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós 

• Que no hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o 

simptomatologia compatible amb la COVID en els 14 dies anteriors  

• Calendari vacunal al dia 

• Mascareta obligatòria (canvi i rentat diari) 

• Comprovar la temperatura abans de sortir de casa. Si és igual o superior a 

37º no podrà assistir a l’escola. 

• Portar signada la declaració de  responsabilitat  

 

3. Personal del centre.  

Es podran incorporar totes les persones que no presentin una malaltia crònica 

(respiratòria crònica, cardiovascular, immunològica, diabetis, etc...) 

Acció del Professorat: 

a. Seguir el protocol del pla establert a la pròpia escola. 

b. Comprovar que els alumnes es rentin les mans a l’arribada i sortida de 

l’escola, abans i després de menjar, abans i després d’anar al bany, abans i 

després de la sortida al pati. 

c. Els alumnes de Kinder ho faran a la seva aula. 

d. Els alumnes d´Educació Primària: 
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• P2 i P4  al pati 

• P1 al lavabo al costat de la seva classe (1ª Planta) 

• P3 al que es troba al costat de la Biblioteca (1ª Planta) 

• P5  al menjador 

• P6 al lavabo al costat de la seva classe (2ª Planta ) 

e. Els alumnes de Secundària a la 3ª Planta respectant les distàncies. 

f. Fer les entrades i sortides de forma esglaonada 

 
ANNEX 1 

A) Espais: 

El claustre ha decidit que les nenes/s que assisteixin  al centre, estiguin ubicats de la 

següent manera: 

• Cadascú a la seva aula 

• En moments concrets utilitzarem els espais de laboratori, aula de música i aula d’art  

en grups de convivència estable. 

• Menjador: Els alumnes de Kinder menjaran al seu menjador. Els alumnes de 

Primària entraran en tres grups-classe per torns respectant la distància. No es 

podrà superar el temps de 30 minuts per dinar.  De la mateixa manera es farà amb 

els grups de Secundària 

Col.lectiu Espai Horari 

Kinder Menjador propi 12.30 

P1-2-3 Menjador 

habitual amb 

taula assignada 

12.30 

P4-5-6 Menjador 

habitual amb 

taula assignada 

13.00 

Secundària Menjador 

habitual amb 

taula assignada  

13.30 
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● Pati: Tots els alumnes faran servir la mascareta . Excepte Kinder que per ser 

grup estable no la necessitarà. 

● Els de Kinder faran un horari diferent i faran servir el seu propi pati.  

● Els de Primària faran servir dos patis: el de Kinder i la pista, en una altra 

franja horària.  

● Els de Secundària, en un horari diferent i no coincident amb les altres 

etapes, utilitzaran la pista i la terrassa de ping-pong 

Col.lectiu Espai Horari 

Kinder Pati propi (Kinder) 11:00-11:30 

Primària Pati Kinder i la pista 10:30- 11:00 

Secundària Pista i terrassa ping-pong 11:30-12.00 

 

   

B) Entrades i sortides: 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col.lectiu Entrada Horari Sortida Horari 

K3 Directament 

a l’aula 
 9:00 Al pati 16.45 

K4 i K5 Pel vestíbul 9:00 Al pati 16:45 

P1,P2,P3 Pati infantil 9:05 Pati infantil 17:00 

P4,P5,P6 Accés 

vestíbul 
9:15 Vestíbul 17:00 

Secundària Accés 

vestíbul 
9.25 Rampa 17:05 
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• Els Kinder entraran sols a la seva aula (per normes de seguretat els pares no podran 

entrar a la classe)  

 

• Els de Primària, segons vagin arribant P1 i P2 al pati d´Infantil, els de Cicle Mitjà i 

Superior es quedaran  a la pista  i quan sentin la campana aniran a la zona delimitada ( 

senyalitzada al terra ) on els hi espera el mestre/a per rentar-se les mans i accedir a 

l´aula pel vestíbul.   

   • Els de Secundària entraran a les 9.25h i pujaran directament a la seva àrea clase i 

sortiran per la rampa. 

• A l’ hora de la sortida els pares i mares de Kinder i Primària esperaran a la reixa 

d’entrada per recollir els seus fills/es.  

 

ADAPTACIÓ DE KINDER.  

● Durant un període de 3 dies un sol membre de la família podrà acompanyar 

l’alumne/a a classe, sempre amb la mascareta i només podrà tenir contacte 

amb seu fill/a i mantenir la distància de seguretat amb la resta de nens i 

nenes.  

ANNEX 2 

 

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

 

• A l’entrada de l’edifici hi haurà una catifa desinfectant per a les sabates i una 

ampolla de gel desinfectant per a les mans  

• Es prendrà la temperatura a l’entrada a l’escola a tots els alumnes 

• Cada aula disposarà un dispensador de gel hidroalcohòlic, un altre de líquid 

desinfectant, termòmetre i rotlle de paper 

• En els canvis de classe cada mestre desinfectarà la seva taula i cadira, obrirà 

les finestres 10’ per ventilar 

• A les aules de Kinder les joguines seran de plàstic dur perquè es poden netejar 

millor. 

• Els alumnes portaran una ampolla d’aigua, identificada amb el seu nom, a la 

motxilla.  

• La mascareta la portarà cadascú de casa seva casa marcada amb el seu nom i 

una altra de recanvi. 

• Els horaris de pati es faran en franges diferents 

• La neteja la durà a terme l’empresa LIMALIM amb els productes necessaris. 
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2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID: 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne/alumna, professor/ professora: 

• Aïllar la persona en un sala fora de l’ ús habitual. 

• Avisar  la família, per a que el recullin. 

• Trucar al 061 per fer l’ avís i que es posin en marxa els protocols d’actuació.  

• Netejar l’ espai on ha estat el nen o adult. 

• Enviar a tots a casa i desinfectar tota l’escola, seguint les instruccions de 

Sanitat. 
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PLA B 

Obertura mixta 
Aquest pla es durà a terme en cas d’alerta sanitària per l’augment de contagis de la Covid19 

1. Neteja i desinfecció: 

Durant els mesos que l'escola ha estat tancada, s'han estat duent a terme treballs de 

neteja a fons dels espais 

Els sòls es netegen amb lleixiu diluït 

Les taules, cadires i materials es netegen amb una solució desinfectant a base 

d'alcohol 

2.Alumnat 

     Durant aquest període ENGLISH SCHOOL planteja els següents serveis: 

Suport mixt lectiu, de primària a secundària amb selecció del nombre d’alumnes 

presencials per ordre alfabètic en dies alterns :  

• Setmana 1: dilluns, dimecres i divendres (grup 1); dimarts i dijous (grup 2) 

• Setmana 2:dilluns, dimecres i divendres (grup 2); dimarts i dijous(grup 1) i 

així successivament 

• Educació Infantil  per les característiques del grup, serà presencial  

         

Tot això es farà en horari de matí i tarda  

 

Requisits: 

 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós 

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors  

• Calendari vacunal al dia 

• Mascareta obligatòria (canvi i rentat diari) 

• Comprovar la temperatura abans de sortir de casa. Si és igual o superior a 

37º no podrà assistir a l’escola. 

• Portar signada la declaració de  responsabilitat  
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3.Personal del centre  

Es podran incorporar totes les persones que no presentin una malaltia crònica com 

les següents: 

(respiratòries crònica, cardiovasculars, immunològica, diabetis, etc...) 

Acció del Professorat: 

g. Seguir el protocol del pla establert a la pròpia escola. 

h. Vigilar que els/les alumnes es rentin les mans abans de entrar a classe i cada 

cop que van al lavabo i/o tornin del pati .  

• Els alumnes d´Educació Infantil ho faràn a la seva aula. 

         Els alumnes d´Educació Primària: 

• P1  en el pati 

• P2 en el lavabo al costat de la seva classe (1ª Planta) 

• P3 en el que es troba al costat de la Bilioteca (1ª Planta) 

• P5  en el menjador 

• P6 en el lavabo al costat de la seva classe (2ª Planta ) 

• Els alumnes de Secundària en la 3ª Planta respectant les distàncies. 

Fer les entrades i sortides de forma esglaonada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishschoolbarcelona.com/
mailto:englishschool@colegioingles.net


                   
                  C/Montornès 37 

                  08023 Barcelona 

                          Tel Fax 932 138 864 

                         www.englishschoolbarcelona.com  

                         englishschool@colegioingles.net 

 

PLA C 

Confinament total 
En aquesta situació els alumnes no vindrien a l’escola i seguirien les classes 

ONLINE des de casa, seguint els horaris establerts durant els mesos 

anteriors, faran les classes online al mati i, per les tardes (3:30 a 17:30), 

faran els treballs enviats pels professors/as. 

 

 

 

 

 

KINDER 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

                                                                           PRIMÀRIA 
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PRIMÀRIA  
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SECUNDÀRIA 
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