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1.INTRODUCCIÓ
Aquest pla segueix les instruccions per al curs 2021-2022 dels Centres educatius de Catalunya
del mes d’agost de 2021 i les directius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el
Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius.
Aquest Pla ha estat aprovat pel Consell Escolar i forma part de la Programació General Anual i
està disponible al web del centre.
La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Donat, però, que
la incertesa continua, és necessari aplicar un seguit de mesures que comporten un canvi
notable en el funcionament del centre.
Des de l’escola vetllarem perquè:
- Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.
- Se segueixin les indicacions sanitàries per tal que l’escola sigui un entorn segur, amb el risc
mínim assumible i la ràpida identificació de possibles casos i de contactes, per contribuir al
control de l’epidèmia.
Per aquest motiu, caldrà que les famílies, els docents i tot el personal del centre ens involucrem
i comprometem per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de
protecció i la traçabilitat.
Totes les mesures proposades seran revisables al llarg del curs escolar 2021-2022, en
coherència amb la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.
2.OBJECTIU DEL PLA
Continuar l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de
la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia, i el dret de tots els infants i
joves a una educació de qualitat.
3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment
de la traçabilitat dels casos.
3.1. Grups de convivència i socialització estables
El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. Tot i així,
serà necessari requerir l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys.
L’escola portarà a terme dos grups d’accions en relació a la prevenció personal:
- L’adopció de mesures de prevenció per a tota la comunitat educativa: alumnes, professorat,
PAS, i pares i mares que hagin d’entrar en el centre.
- La sensibilització i formació de l’alumnat per potenciar la seva conscienciació en el seguiment
de les accions adoptades durant tota la seva permanència en el centre (prevenció interna) i en
el seu desplaçament cap a casa (prevenció externa).
3.2. Distanciament físic
Tot l’alumnat, professorat i PAS guardaran la distància mínima de seguretat quan l’activitat no
requereixi portar mascareta (menjador, esmorzar, educació física).
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A l’entrada i sortida de l’escola s’assegurarà que els i les alumnes mantinguin una distància
prudencial, evitant el desordre i les aglomeracions. En cas que s’estimi oportú, la sortida podrà
ser aturada els cops necessaris per evitar l’acumulació de famílies al carrer, especialment en el
cas dels alumnes de primària que no marxen sols a casa.
3.3. Higiene de mans
Es tindrà cura d’assegurar el rentat de mans de tot l’alumnat i personal del centre. Se seguiran
en tot moment les indicacions establertes en les instruccions del pla d’actuació publicat pel
Departament d’educació.
S’analitzaran tots els moviments de l’alumnat i professorat per determinar els moments que
caldrà un rentat de mans: entrada i sortida del centre, entrada i sortida del menjador, canvi de
determinades activitats, ús dels lavabos, entrades i sortides al pati, etc.
El professorat d’Educació Infantil farà especial atenció en moments com, per exemple,
acompanyar-los al WC, mocar-los, etc., per prevenir els contagis d’alumnes i professores.
En els punts estratègics s’utilitzarà gel hidroalcohòlic o se’n reforçarà l’ús ja habitual (per
exemple, a l’entrada del menjador els i les alumnes ja es renten les mans amb gel
hidroalcohòlic).
3.4. Mascaretes
3.4.1. L’alumnat
Tot l’alumnat de 6 anys o més entrarà al centre amb mascareta i la conservarà en tots els
itineraris interiors i espais possibles. Només se la podrà treure per esmorzar, i dinar.
Els alumnes estaran exempts de portar mascareta en els següents llocs i condicions:
- Quan esmorzin.
- Un cop asseguts a taula amb el dinar fins que acabin. Abans d’aixecar-se de taula, s’hauran de
tornar a posar la mascareta.
L’escola disposarà d’un estoc de seguretat de mascaretes higièniques per a qualsevol alumne/a
que s’hagi oblidat de portar-la.
3.4.2. El professorat i PAS
El professorat i PAS també farà ús de la seva mascareta des de l’entrada al centre, en tots els
itineraris possibles i espais possibles (aules, sales de professors, vigilància de patis, reunions...).
3.5. Pantalles de protecció
El centre ha col·locat pantalles de protecció en els punts on pot haver-hi contacte amb
persones externes a l’escola: famílies, proveïdors, etc., per exemple, a recepció, per rebre
avisos de les famílies, visites concertades que no puguin fer-se virtualment, a la barra on es
dispensa el dinar, i a Administració.
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3.6. Promoció de la salut i gestió emocional a Educació Infantil i Primària
Al llarg de tot el curs 2021-2022 es programaran activitats de promoció de la salut i de suport
emocional.
A les primeres etapes, el nostre objectiu com a escola és reforçar les competències emocionals i
els hàbits saludables a través d’activitats i tallers que ajudin els infants a comprendre i adaptarse a les diferents situacions excepcionals que es poden anar produint al llarg del curs, tant
presencialment com en cas d’un possible confinament.
Creiem que és important delimitar un espai propi, més enllà de la tutoria, perquè els infants
puguin expressar les pròpies emocions i vivències específiques en relació amb les situacions
que poden estar vivint en l’entorn proper.
En aquest sentit hem reservat mitja hora complementària setmanal d’Educació emocional en
tots els nivells d’ambdues etapes, en les quals es treballaran els objectius següents:
- Informar sobre la situació actual, en un registre comprensible per a cada franja d’edat,
recalcant la importància dels hàbit d’autocura i co-responsabilitat, mitjançant cartells, contes,
tallers...
- Treballar l’autoconeixement l l’autoestima.
- Reconèixer i gestionar els sentiments i les emocions.
En el cas que algun alumne/a o grup estable hagi de romandre en confinament i no pugui
assistir a les classes presencials, serà el tutor o la tutora qui faci l’acompanyament emocional
via telemàtica o, si no és possible, telefònica.
3.7. Gestió davant de possibles casos
Els responsables de la coordinació i gestió de la Covid-19 al centre són la direcció i el
coordinador de riscos laborals.
No han d’assistir al centre l’alumnat, els docents i d’altres professionals si:
- Tenen simptomatologia compatible amb la Covid-19.
- Es troben en aïllament per diagnòstic de Covid-19.
- Es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna
persona amb simptomatologia o diagnòstic de Covid-19.
En el cas de persones que presentin símptomes es faran les actuacions següents:
- Seran aïllades en un dels espais específicament habilitats amb aquesta funció. En aquests
espais disposarem de tot el material necessari (mascaretes, guants, mocadors, etc.) i bosses
d’escombraries, per minimitzar l’entrada i sortida de persones i material. Tot el material
residual serà introduït en una bossa tancada, única per a aquesta situació i ús, i serà introduïda
en una segona bossa abans de portar-la al contenidor de rebuig.
- Tant la persona que ha iniciat símptomes com la que quedi al seu càrrec utilitzaran mascaretes
quirúrgiques.
- Es contactarà amb la família per tal que vinguin a buscar l’infant o adolescent.
- Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061.
- S’informarà als Serveis Territorials i, a través d’ells, al servei de salut pública.
- La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència. Si es decideix fer un PCR,
l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament domiciliari fins a conèixer-ne
el resultat.
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- En el cas que es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets.
- Els serveis territorials de vigilància epidemiològica són els encarregats de l’estratègia de
control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre
educatiu.
4.PRIORITATS EDUCATIVES
- Acompanyament emocional de l’alumnat.
- Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies.
- Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels i les alumnes.
- Impuls a la cultura digital per arribar a la plena competència digital.
- Col·laboració i compromís per part de tota la comunitat educativa.
- Oportunitat per avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat.
5.ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
5.1. Organització de les entrades i sortides
La nostra comunitat educativa, formada per més de mil alumnes i les seves famílies, més el
personal docent i no docent, mobilitza una gran quantitat de persones, principalment a dos
quarts de nou del matí i a partir de les cinc de la tarda. A efectes d’assegurar les condicions
sanitàries necessàries i atès que el centre té unes característiques especials i privilegiades, amb
accés a jardins i espais exteriors, hem organitzat les entrades i sortides de manera que puguem
minimitzar l’acumulació de persones a les hores punta.
Així doncs, permetrem que l’alumnat accedeixi lliurament al recinte, per quatre accessos
diferents, a partir de les 8.10h. Els i les alumnes es desplaçaran a espais independents, encara
exteriors, habilitats i delimitats per a cada grup estable de convivència.
A partir d’aquests espais, les entrades als diferents edificis i aules es farà de manera
esglaonada.
Es demana que vingui un sol adult a recollir cada alumne/a i que resti fora del recinte fins que
sigui el seu torn de sortida. Per facilitar la distribució de l’alumnat més petit, es permetrà que
els familiars dels nens i nenes d’EI puguin accedir a l’exterior de l’edifici corresponent, i que els
de 1r a 3r d’EP puguin accedir a l’exterior de l’edifici d’ESO (porta de la campana).
L’horari de transport escolar, ja que només tenim un autocar, no es veurà sotmès a cap
modificació; es prendran les mesures sanitàries corresponents.
S’habilitaran espais independents per a aquells alumnes que presentin simptomatologia Covid19 i que hagin de ser aïllats fins que les famílies vinguin a recollir-los. En cap cas aquests
alumnes sortiran del centre coincidint amb les entrades i/o sortides dels altres alumnes.
La distribució d’espais i accessos als diferents edificis s’especifiquen a la pàgina següent.
5.2. Mesures addicionals
- Lliurament de la declaració responsable.
- Neteja de mans a l’entrada i sortida del centre.
- Mascareta obligatòria per a tot l’alumnat de sis anys o més.
- Bossa o ronyonera (amb el nom de l’alumne/a) que ha de contenir:
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 Una ampolla d’aigua (amb el nom de l’alumne/a).
 Funda per guardar la mascareta quan mengin (amb el nom de l’alumne/a).
 Mascareta de recanvi per als alumnes que usen mascaretes de 4 hores de durada
(amb el nom de l’alumne/a).
 Mascareta extra per si es fa malbé la que porten (amb el nom de l’alumne/a).
Important: Posar el nom és bàsic perquè els i les alumnes no confonguin ampolles,
mascaretes ni bosses.
- Mascareta obligatòria i neteja de mans per a tot el personal docent, d’administració i serveis.
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ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES
NIVELL

ACCÉS
CENTRE

P3

ACCÉS EXTERIOR
Porta
Educació Infantil
(Armenteres)

P4
P5
1r EP

ESPAIS EXTERIORS

ENTRADA INTERIOR

Accés directe a les aules
Pati P3

6 sectors

Pati de Cicle inicial

3 sectors

2n EP
3r EP
4t EP
5è EP

8.10h

Porta
Educació Primària
(Armenteres)
Porta Campana

6è EP
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batx
2n Batx

Porta
ESO
(Joana Raspall)
Porta
Batxillerat
(Armenteres)

Pati de sorra

9 sectors

SORTIDA

8.30h/ Porta principal, edifici EI

16.50h/Ídem entrada

8.30h/Porta pati P3

16.50h/ Ídem entrada

8.35h/Porta pati P3

17h/ Ídem entrada

8.30h/Porta principal, edifici EP

16.55h/Porta pati EP i porta Campana

8.35h/ Porta principal, edifici EP

17h/Porta pati EP i porta Campana

8.30h/Porta pati, edifici EP

17.05h/ Porta pati EP i porta Campana

8.35h/Porta pati, edifici EP

16.55h/ Porta princ EP i porta jardí Capella

Pista de bàsquet

3 sectors

8.40h/Porta pati, edifici EP

17h/ Porta princ EP i porta jardí Capella

Pati dels plataners

3 sectors

8.30h/Accés directe (A i C)
Porta de guàrdies (B)

17.05h/ Directe porta Campana

Pista esportiva
interior

6 sectors

8.35h/Porta de guàrdies

17.15h/Porta de guàrdies i Joana Raspall

8.30h/Porta secretaria, escala inter

17.10h/Porta secretaria, esc int, i Joana R

Pista esp. exterior

3 sectors

8.40h/Escala exterior, edifici ESO

17.20h/Escala exterior i Joana Raspall

Jardí de la Capella

3 sectors

8.30h/Escala exterior Sant Francesc S

17.10h/Escala exterior SFS i p jardí Capella

Accés directe a l’aula corresponent, porta jardí de la Capella
Escala exterior St. Francesc de Sales
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Col·legi Bon Salvador
Entrades al centre escolar i moviment interior per etapes
Infantil
c/ Joana Raspall
Entrada ESO

Primària
ESO

Av. Onze de Setembre

Batxillerat

Entrades
Infantil – Batx - Primària
c/ Armenteres
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P4 i P5
Accés a
pati P3
P3
Accés directe
a les aules

c/ Armenteres
Entrada Educació Infantil
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Av. Onze de Setembre

Col·legi Bon Salvador
Entrada i sortida d’Educació Infantil
Espais exteriors d’agrupament de grups estables de convivència
Notes:
• Entrada pel camí habitual fins l’edifici d’Ed. Infantil.
• Només un acompanyant pot accedir fins a la porta i amb mascareta.
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Col·legi Bon Salvador
Entrada i sortida de Primària
Espais exteriors d’agrupament de grups estables de convivència
Notes:
• Entrada per la porta habitual (edifici ESO).
• Només un acompanyant dels alumnes de 1r a 3r pot accedir fins a la porta
i amb mascareta.
• Els alumnes han de portar mascareta
(a partir dels 6 anys).

Pati de sorra
2n, 3r i 4t EP

Pista
bàsquet
5è EP
Pati dels plataners
6è EP

c/ Armenteres
Entrada Primària
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Col·legi Bon Salvador
Entrada i sortida d’ESO i Batxillerat
Espais exteriors d’agrupament de grups estables de convivència
Notes:
• Els alumnes han de portar mascareta.
• No està permesa l’entrada d’acompanyants
c/ Joanna Raspall
al centre.
Entrada ESO (1r, 2n i 3r)

ESO
Batxillerat

Jardí de la Capella
4t d’ESO

Entrada 4t d’ESO i Batxillerat
• Per la porta petita
d’entrada al jardí de la
Capella des del parking.
• Batx: Accés directe a
l’aula.

c/ Armenteres
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5.3. Organització de l’espai d’esbarjo
Donades les dimensions del centre, es poden habilitar patis independents per a tots els nivells
d’alumnes. Es delimitaran els espais perquè cada línia del nivell (grup estable de convivència)
disposi de terreny suficient per poder bellugar-se i/o jugar de manera lliure.
Les sortides i entrades del pati, es faran pels accessos de les entrades i sortides dels
corresponents edificis, que ja els hi seran pròpies.
ORGANITZACIÓ DELS PATIS
ETAPA I CURS

ESPAIS

SECTORS

HORARI

Pati de P3

2

10.30 a 11h

Pati de P4 i P5

6

Pati de Cicle inicial

3

Pati de sorra

6

4t EP

Pati de l’hort

3

10.30 a 11h

5è EP

Pista de bàsquet

3

10.35 a 11.05h

6è EP

Jardí Capella

3

10.30 a 11h

1r ESO

Pati de sorra

3

11.25 a 11.55h

2n ESO

Pista de bàsquet

3

11.30 a 12h

3r ESO

Jardí de la Capella

3

11.35 a 12.05h

4t ESO

Porxos

3

11.25 a 11.55h

Exterior i menjador

4

P3
Educació
Infantil

P4
P5
1r EP
2n EP

Educació
Primària

Educació
Secundària

Batxillerat

3r EP

1r Batx
2n Batx

12

10.30 a 11h
10.35 a 11.05h
10.25 a 10.55h
10.25 a 10.55h
10.30 a 11h

11.30 a 12h
11.35 a 12.05h
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Col·legi Bon Salvador
Organització dels patis del matí (Primària)
Espais exteriors pels grups estables de convivència
Notes:
• Els alumnes han de portar mascareta en el desplaçament a la zona d’esbarjo
(a partir dels 6 anys) i quan acabin d’esmorzar.

Pati de l’hort
4tEP
Pati Cicle Inicial
1r EP
Pati de sorra
2n i 3r EP
Jardí Capella
6è EP

Pista
bàsquet
5è EP
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Col·legi Bon Salvador
Organització dels patis del matí (ESO)
Espais exteriors pels grups estables de convivència
Notes:
• Els alumnes han de portar mascareta en el desplaçament a la zona d’esbarjo
(a partir dels 6 anys) i quan acabin d’esmorzar.

Pati de sorra
1r ESO
Jardí de la
Capella
3r ESO

Pista
bàsquet
2n ESO
Porxos
4t ESO
Zona de trànsit
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5.4. Organització dels serveis
5.4.1. Servei d’acollida
L’escola disposa de servei d’acollida al matí i a la tarda. Es continuarà donant aquest servei, tot
prenent les mesures sanitàries següents:
- Els i les alumnes es rentaran les mans a l’entrar.
- Els acompanyants no podran entrar al centre.
- Serà necessària la mascareta a partir de 6 anys.
- Els i les monitors/es portaran sempre la mascareta.
- Es respectarà la distància de seguretat, ampliant la zona habilitada per aquest servei.
- A la fi del servei es netejaran els jocs que s’utilitzin.
5.4.2. Menjador de professors/es
El professorat disposa de la seva zona de menjador, la qual no és possible d’ampliar. Per aquest
motiu, s’establiran els torns necessaris per assegurar el compliment de la distància de seguretat.
Es prendran les mesures sanitàries corresponents:
- Hi haurà gel hidroalcohòlic pel rentat de mans.
- Com en el cas dels alumnes, el professorat trobarà la safata preparada amb coberts, got i
tovallons per evitar la manipulació dels estris d’ús comú.
- Es durà la mascareta fins el moment de dinar (ja asseguts a taula).
5.4.3. Servei de menjador de l’alumnat
5.4.3.1. Educació Infantil
A l’hora de dinar, l’alumnat que marxi a casa farà la sortida seguint l’itinerari habitual
acompanyat per un familiar amb mascareta.
Al menjador es faran dos torns per assegurar que els grups estables de convivència no es
barregin. Els torns seran el suficientment llargs per permetre que tots els i les alumnes hagin
acabat de dinar.
En el primer torn entrarà només P3, esglaonats en grups estables de convivència. Quan acabin,
es dirigiran, també de forma esglaonada, a les respectives sales on faran la migdiada.
En el segon torn entraran, de forma esglaonada, la resta de grups estables de convivència, tot
mantenint la distància de seguretat entre ells.
En tots els grups, l’alumnat, que s’haurà rentat les mans amb aigua i sabó abans de sortir de
l’aula, ho tornarà a fer amb gel hidroalcohòlic.
Havent dinat i abans d’accedir al pati, els i les alumnes tornaran a rentar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
P4 i P5 no compartiran el mateix pati, i cada grup estable de convivència tindrà el seu lloc
d’esbarjo assignat.
5.4.3.2. Educació Primària i Secundària
A l’hora de dinar, l’alumnat que marxi a casa farà la sortida seguint l’itinerari que els correspon,
la resta ocuparà els espais de pati que s’hauran habilitat per a ells i que s’adjunten a la pàgina
següent.
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Al menjador d’EP i ESO han d’accedir-hi 30 grups estables de convivència. L’entrada al menjador
és necessàriament esglaonada i sempre l’hem feta per nivells. Ara, en canvi, separarem l’alumnat
per grups estables de convivència.
L’alumnat, que s’haurà rentat les mans amb aigua i sabó abans de sortir de l’aula, ho tornarà a
fer amb gel hidroalcohòlic. A diferència dels altres cursos, l’alumne/a trobarà preparada la safata
amb els coberts, el got i els tovallons per evitar la manipulació dels estris comuns.
Les taules es disposaran en grups d’alumnes d’un mateix grup estable de convivència. L’espai
entre les taules dels diferents grups estables de convivència serà d’un metre i mig, com a mínim.
Quan es buidin, aquestes taules seran desinfectades i un altre grup estable de convivència podrà
ocupar-les.
Havent dinat i abans d’accedir al pati, els i les alumnes tornaran a rentar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
5.4.3.3. Batxillerat
Un cas especial és l’alumnat de Batxillerat que dina al centre quan vol assistir al servei d’Aula
oberta i/o quan es programen activitats des de les tutories.
Atès que l’horari lectiu de Batxillerat és més llarg, podran ocupar les taules, ja lliures, respectant
els grups estables de convivència.
ORGANITZACIÓ DELS PATIS DEL MIGDIA
ETAPA I CURS

Educació
Infantil

SECTORS

P3

Migdiada

-

P4

Pati P3

3

P5

Pati P4 i P5

3

1r EP

Pati de Cicle inicial

3

Pati de sorra

6

4t EP

Pati de l’hort

3

5è EP

Pista de bàsquet

3

6è EP

Zona bassa i patí plataners

3

1r ESO

Pista esportiva

2n ESO

Pista esportiva

2n EP
Educació
Primària

ESPAIS

3r EP

Educació
Secundària 3r ESO
4t ESO

Jardí de la Capella
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Col·legi Bon Salvador
Organització dels patis del migdia
Espais exteriors pels grups estables de convivència
Notes:
• Els alumnes han de portar mascareta excepte quan siguin asseguts a taula per
dinar.

Pista esportiva
1r i 2n ESO

Pati de l’hort
4t EP
Pati de Cicle Inicial
1r EPI

Pati de sorra
2n i 3r EP

Jardí de la
Capella
3r i 4t ESO

Pista de
bàsquet
5è EP

6è EP (1 classe)

Zona de trànsit

Pati plataners
6è EPI (2 classes)
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5.5. Organització en cas d’un confinament
La nostra escola té més de 1000 alumnes repartits en les diferents etapes: 7 grups d’Educació
Infantil (EI), 18 d’Educació Primària (EP), 12 d’ESO i 4 de Batxillerat.
En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre, seguirem un pla d’ensenyament
online basat en la nostra experiència durant el curs 2020-2021 i amb l’objectiu d’atendre tots els
alumnes i les seves famílies.
Per tal de portar-lo a terme cal la formació i coordinació de tot el professorat.
5.5.1. Formació i tasques del professorat
Amb l’objectiu d’accelerar la transformació digital del centre es continuarà treballant per
aconseguir la màxima capacitació del professorat.
Farem reunions per nivells a EI i EP, i per departaments a Secundària per revisar les
programacions verticals de cada matèria. En cas de confinament caldrà prioritzar seleccionar
aquells continguts més adients per ser treballats mitjançant activitats competencials.
5.5.2. Concreció del pla de treball online per etapes
El nostre pla de treball online inclou tant les matèries curriculars com les complementàries, ja
que considerem que ambdues són importants per a la formació integral del nostre alumnat,
objectiu prioritari del projecte educatiu.
Per aquest motiu, en cas de confinament d’un grup, o d’algun alumne, es seguirà l’horari de
classes normal de manera telemàtica.
6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
6.1. Ventilació
Es ventilarà cada classe un mínim de 10 minuts en els següents moments:
- Abans de l’entrada dels alumnes. El docent que farà l’entrada dels alumnes a l’aula serà el
responsable de l’obertura de les finestres.
- A la sortida del patí. S’aconseguirà una ventilació de 30 minuts.
- A la sortida dels alumnes al migdia.
- Abans de l’entrada dels alumnes a la tarda.
- A la sortida dels alumnes, que s’inclou ja com a tasca habitual del servei de neteja.
- I, sempre que sigui possible, quan els alumnes hagin de desplaçar-se a altres espais de l’escola;
per exemple, per fer educació física a l’aire lliure.
S’intentarà assegurar una ventilació constant durant tot el dia. A l’hivern, s’anirà obrint-tancant
periòdicament per evitar grans despeses d’energia en calefacció.
Per a les aules específiques (tecnologia, música, robòtica, etc.) se n’assegurarà la ventilació d’un
mínim de 10 minuts abans de marxar-ne.
6.2. Neteja i desinfecció
L’escola ja realitza sempre una neteja diària de tots els espais (habitualment al final de la
jornada) i una neteja continuada d’espais específics com els lavabos i el menjador, que es
netegen diversos cops al dia.
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- Aules específiques (tecnologia, música, robòtica, etc.):
 El docent que l’utilitzi serà el responsable d’assegurar la neteja de l’aula.
 Quan l’ús de l’aula suposi la utilització, per part dels alumnes, de material d’ús comú,
aquests seran responsables de la seva neteja com a element de formació i conscienciació
(teclats d’ordinador, eines de l’aula de tecnologia, etc.).
- Menjador:
 Diàriament les taules del menjador es netegen després del pati del matí, abans de
l’entrada dels alumnes per dinar, entre torns i al finalitzar el servei de menjador. En
aquest cas, s’afegirà la desinfecció i la ventilació entre els torns dels grups estables de
convivència.
 Les portes del menjador sempre resten obertes durant el seu ús, per la qual cosa la neteja
i desinfecció es duran a terme, com ja és habitual, després del seu ús.
6.3. Gestió de residus
L’escola, com a “escola més sostenible” que és, ja disposa a totes les aules (classe i específiques)
de dues papereres: paper i rebuig. Són obertes (sense tapa) per evitar la manipulació dels i les
alumnes i professorat. El personal de neteja és el responsable de la recollida del seu contingut.
En altres espais de l’escola es disposa de dues papereres: envasos i rebuig, amb les mateixes
prestacions i amb igual sistema de recollida.
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