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PRESENTACIÓ 
Aquest document és una guia d’ajuda per a  les famílies, elaborada per 

l’equip directiu del Col·legi Mater Salvatoris, amb la finalitat de donar  

conèixer  les mesures de prevenció i higiene pel curs 2020-21, davant la 

situació excepcional de COVID-19. Serà revisat i actualitzat segons les 

normes i instruccions Departament d’Educació i del Departament de 

Salut. 

En aquest document els oferim informació detallada sobre les mesures de 

prevenció i higiene que durem a terme durant el curs escolar per poder 

desenvolupar l’activitat docent en les circumstancies actuals. 

A més, rebran el document que ha publicat el departament d’Educació 

“Mesures extraordinàries de /Salut per evitar brots de la COVID-19 a les 

escoles”, “Altres recomanacions i procediment d’actuació” i la 

Declaració responsable que han de portar els alumnes firmada el primer 

dia de classe. 

Hi haurà u coordinador COVID del Col·legi. Per qualsevol dubte s’hi 

poden posar en contacte a través d’aquesta adreça:  

coordinador.covid@materlleida.cat 

 

ACCÉS DE VEHICLES AL COL·LEGI 
Tots els pares que portin els alumnes al Col·legi en vehicle particular 

aparcaran al pàrquing del Col·legi. Poden entrar al recinte per les tres 

portes d’accés i  es procedirà de la manera següent: 

• Els pares que només tinguin fills a Infantil podran accedir al recinte 

per la Porta Principal (A1) i acompanyaran els seus fills a l’edifici 

d’Infantil. 

• Els pares que només tinguin fills que cursen Primària accediran al 

recinte per la Porta Primària (A2).  

• Els pares que tinguin fills a Infantil i Primària accediran al recinte per 

la Porta Primària (A2), deixaran els seus fills de Primària i pujaran per 

la rampa de vianants a la Porta Principal seguint l’itinerari dels pares 

que tenen fills a Infantil. 

• Els pares que tinguin fills a l’ESO accediran al recinte per la Porta 

Gris(A3) i deixaran els seus fills a la porta d’entrada corresponent 

que està indicat a l’apartat d’entrada als edificis. 

• Els pares que tinguin fills a Primària i l’ESO accediran al per Porta 

Primària (A2) deixarà al fill de primària  primer i després al de l’ESO. 

• Els pares que tinguin fills a Batxillerat accediran al recinte per la 

Porta Gris(A3) i deixaran els seus fills a la porta d’entrada 

corresponent que està indicat a l’apartat d’entrada als edificis. 

mailto:coordinador.covid@materlleida.cat
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ETAPA PORTA D’ACCÉS 

Infantil Porta Principal (A1) 

Primària Porta Primària (A2) 

ESO i Batxillerat Porta Gris (A3) 

Infantil i Primària Porta Primària (A2) 

Primària i ESO  Porta Primària (A2) 

 

La normativa ens obliga a limitar al màxim l’entrada als edificis. Per tant, 

recomanem als pares que vinguin a portar o recollir els seus fills que 

romanguin el menor temps possible al recinte escolar. Hauran d’anar 

sempre amb mascareta. 

 

ACOLLIDA MATINAL 
Els pares accediran al recinte per la porta assignada segons l’etapa 

escolar que cursen els seus fills (apartat anterior). 

Al matí, l’horari d’acollida és de 7’45 h a 8’15 h. 

Els pares no accediran a l’interior de l’edifici i deixaran els seus fills als 

següents punts. 

 

ETAPA PORTA D’ACCÉS DISTRIBUCIÓ 

Infantil Sala Oval Sala oval 

1r i 2n de Primària Porta Secretaria (E7) Hall de secretaria 

3r i 4t  de Primària Porta Secretaria (E7) Tatami 

5é i 6é de Primària Porta Secretaria (E7) Hall de Batxillerat 

1r i 2n d’ESO Porta Batxillerat (E8) 1a Planta Hall de secretaria 

3r i 4t  d’ESO Porta Batxillerat (E8) 1a Planta Hall de Batxillerat 

 

A la tarda, l’horari d’acollida és de 16’30 h a 17’30 h. Els pares no 

accediran a l’interior de l’edifici i recolliran els seus fills als punts següents: 

 

ETAPA PORTA D’ACCÉS 

Infantil Sala oval (E1) 

Primària i ESO Sala d’acollida (antic menjador) (E9) 
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REBUDA DELS ALUMNES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

PERÍODE D’ADAPTACIÓ (1a setmana) 

P0, P1, P2 

Durant el període d’adaptació, la primera setmana, l’entrada dels 

alumnes es realitzarà de manera esglaonada a partir de les 9’30h 

segons l’hora que se´ls assigni. Els alumnes de P0, P1 i P2 entraran a 

l’edifici per la porta 2 (E2). Només podran acompanyar-los fins la porta 

de la classe un dels pares, respectant la distancia interpersonal de 

seguretat. Les vies d’accés i recorreguts estaran degudament 

senyalitzats. 

P3 

Durant el període d’adaptació, la primera setmana, els alumnes de P3 

entraran de manera esglaonada a partir de les 8’30h segons l’hora que 

se´ls assigni. Els alumnes de P3 entraran a l’edifici per la porta 1 (E1). 

Només podran acompanyar-los fins la porta de la classe un dels pares, 

respectant la distancia interpersonal de seguretat. Les vies d’accés i 

recorreguts estaran degudament senyalitzats. 

P4 

Durant el període d’adaptació, la primera setmana, els alumnes de P4 

entraran a l’edifici per la porta 2 (E2) a les 8’30 h; allí els rebran les seves 

tutores i els acompanyaran a les seves aules. 

P5 

Durant el període d’adaptació, la primera setmana, els alumnes de P5 

entraran a l’edifici per la porta 3 (E3) a les 8’30 h; allí els rebran les seves 

tutores i els acompanyaran a les seves aules. 

Els nens que venen en autobús entraran a l’edifici acompanyats pels 

seus monitors. 

 

DURANT EL CURS (a partir de la 2a setmana) 

P0, P1, P2 

Durant el curs, els alumnes de P0, P1 i P2 entraran a l’edifici per la porta 

2 (E2). Podran portar-los fins a la porta de la classe només un dels pares, 

respectant la distancia interpersonal de seguretat. Les vies d’accés i 

recorreguts estaran degudament senyalitzats. 
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P3 

Durant el curs, els alumnes de P3 entraran a l’edifici per la porta 1 (E1). 

Les professores acompanyaran els alumnes a les seves aules. 

P4, P5 

Durant el curs, els alumnes de P4 i P5 entraran a l’edifici per la porta 3 

(E3). Les professores acompanyaran els alumnes a les seves aules. 

Els nens que venen en autobús entraran a l’edifici acompanyats pels 

seus monitors. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Els alumnes accediran al col·legi per la Porta Primària (A2) i deixaran els 

nens a les portes assignades a cada curs, tal i com s’indica al plànol 

adjunt. 

• Alumnes de 1r i 2n de Primària per la porta de los porxos(E5) 

• Alumnes de 3r i 4t de Primària per la porta del Tatami (E6) 

• Alumnes de 5è i 6è de Primària a les canxes del costat del 

poliesportiu (accedint per les escales del pati) 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

Els alumnes accediran a l’edifici per les portes assignades a cada curs, tal 

i com s’indica al plànol adjunt. 

• Alumnes de 1r i 2n  d’ ESO per la porta de secretaria (E7) 

• Alumnes de 3r i 4t  d’ESO per la porta de Batxillerat (E8) 

• Alumnes de Batxillerat per la porta de Batxillerat (E8) 

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS 

P0,P1i P2 Porta 2 (E2) 

P3 Porta 1 (E1) 

P4 i P5 Porta 3 (E3) 

1r i 2n  Primària (amb mascareta) Porta dels porxos (E5) 

3r i 4t Primària (amb mascareta) Porta del tatami (E6) 
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5è i 6è Primària (amb mascareta) Porta de batxillerat (E8)  

1r ESO i 2n ESO (amb mascareta) Porta de secretaria (E7) 

3r ESO I 4t ESO (amb mascareta) Porta de Batxillerat (E8) 

1r Btx i I 2n Btx (amb mascareta)  Porta de Batxillerat (E8) 

 

 

RECOLLIDA DELS ALUMNES PER LA TARDA 

 

AUTOBUS 

Els alumnes que marxen en autobús sortiran del recinte a les 16’15 h.  Als 

alumnes d’Infantil i els de 1r i 2n de primària els aniran a buscar les 

monitores de l’autobús. 

 

RECOLLIDA EN COTXE PARICULAR 

Els pares que venen a buscar els alumnes del Col·legi amb vehicle 

particular l’estacionaran al pàrquing com es fa habitualment. 

Per a la recollida dels alumnes es procedirà de la següent manera: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Els pares que tinguin fills a Infantil accediran al recinte del Col·legi per la 

Porta Principal(A1) i recolliran els seus fills als següents punts, sense entrar 

a l’interior de l’edifici. 

• Els pares dels alumnes de P0,P1 i P2 els recolliran a la porta 2 (E2) de 

l’edifici d’Infantil. 

• Els pares dels alumnes de P3 a la porta 1 (E1)de l’edifici d’Infantil. 

• Els pares dels alumnes de P4 i P5 a la  porta del poliesportiu (E4). 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Els pares que tinguin fills a Primària accediran al  recinte del Col·legi per 

la Porta Primària (A2) i recolliran els seus fills als següents punts sense entrar 

a l’interior de l’edifici. 

• Els pares dels alumnes de 1r i 2n de Primària als porxos a les 16’15 h. 

• Els pares dels alumnes de 3r i 4t de Primària al Tatami a les 16’20 h 

• Els pares dels alumnes de 5è i 6è de Primària als porxos a les 16’25 h 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

Els pares que tinguin fills a l’ESO deixaran el cotxe al pàrquing i accediran 

al recinte del Col·legi per la Porta Gris (A3) i recolliran els seus fills a l’antic 

pàrquing on estaran per grups estables a les 16’30 h. 

En cas de pluja els alumnes de 1r i 2n ESO esperaran els pares al hall o 

escales de secretaria i els alumnes de 3r i 4t ESO al hall de batxillerat o a 

les escales de batxillerat. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I  HIGIENE 
Les famílies prendran la temperatura als nens cada dia abans d’anar al 

Col·legi. No podran assistir a classe si presenten algun dels símptomes 

compatibles amb la COVID-19 (veure doc “Mesures extraordinàries de 

/Salut per evitar brots de la COVID-19 a les escoles”, “Altres 

recomanacions i procediment d’actuació”) 

A l’entrar al Col·legi es prendrà diàriament la temperatura a tots els 

alumnes. 

L’ús de la mascareta és obligatori per als alumnes des de 1r de Primària 

durant tota la jornada escolar, excepte al menjador i a les activitats 

esportives a l’aire lliure. Els alumnes de P3, P4 i P5 d’Educació Infantil, 

malgrat no tenir obligació d’utilitzar-la, hauran de dur una mascareta a 

la motxilla per si  presentessin símptomes durant la jornada escolar. 

Tots els alumnes hauran de portar cada dia una ampolla d’aigua 

marcada amb els seu nom; a partir de 1r de Primària portaran, a més a 

més, solució desinfectant per les mans, mocadors de paper, mascareta 

de recanvi i una bossa per desar-la. 

Es seguiran les següents mesures higièniques per a la prevenció del 

contagi: 

- Mantenir la distància social de seguretat.  

- Mantenir la higiene de mans com a mesura principal de prevenció i 

control de la infecció. S’haurà de realitzar desinfecció amb gel 

hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del Col·legi i de forma freqüent durant 

el dia. Abans i després de dinar i després d’anar al lavabo s’hauran de 

rentar les mans amb aigua i sabó. 

- S’ha d’evitar tocar-se els ulls , el nas i la boca. 
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AULES 
Els alumnes d’Infantil, Primària i ESO estan distribuïts en grups de 

convivència estable que es mantindran durant tot el dia, també al 

menjador i al pati. 

A totes les entrades dels edificis i als lavabos hi haurà dispensadors de 

solució desinfectant de mans, sabó i paper d’un sol us. 

Es mantindran les aules ben ventilades i se seguiran els protocols especials 

de neteja i desinfecció diària. Així mateix, es realitzaran diversos torns de 

desinfecció dels diferents espais del Col·legi durant la jornada escolar. 

Es reduirà la mobilitat dels alumnes per les aules, i seran els professors els 

que, preferentment, es desplacin per les diferents aules. 

 

ESBARJOS 
Els alumnes accediran a l’esbarjo de manera esglaonada per evitar 

aglomeracions. 

Els patis d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat estan parcel·lats per zones per 

a cada grup de convivència estable (l’horari de primària i secundària no 

coincideixen). 

Per celebracions d’aniversari no està permès que els alumnes portin coca, 

dolços o caramels.  

Tampoc està permès que els alumnes portin cap tipus de joguina per tal 

d’evitar contagis. 

El servei d’entrepans de l’esmorzar queda anul·lat aquest curs. 

 

MENJADOR 
A l’entrada dels menjadors hi haurà dispensadors de solució desinfectant 

de mans. 

Els alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat entraran i sortiran del 

menjador amb el seu grup de convivència estable, respectant la 

distància de seguretat amb altres grups. 

Els alumnes tindran llocs fixos al menjador. 

Els alumnes d’Infantil i de 1r i 2n de Primària tindran el menjar servit a la 

taula. Els alumnes a partir de 3r de Primària passaran per la línea i 

agafaran la safata amb els plats ja servits amb el menjar i el servei de 

taula (pa, tovalló, coberts i got) col·locat a la safata. 
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Si un alumne necessita alguna cosa (pa, aigua, repetir algun plat) haurà 

d’aixecar la mà i esperar que el personal auxiliar de menjador l’atengui. 

Quan un grup estable surti del menjador en acabar el dinar, es netejarà i 

ventilarà el menjador. 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
Totes les activitats esportives es realitzaran a l’aire lliure i se seguirà el 

protocol establert. 

A les classes en què sigui imprescindible l’ús de material (bàsquet, 

voleibol, etc,) aquest es desinfectarà al començar i a l’acabar la classe. 

 

TUTORIES I REUNIONS DE PARES 
En la mesura que sigui possible, es prioritzaran les tutories telemàtiques i/o 

telefòniques, així com també la resta de gestions.  

 

ACTIVITAS EXTRAESCOLARS I CULTURALS 
Les activitats extraescolars s’oferiran seguint les mesures establertes pel 

protocol.  

Les visites culturals i excursions es realitzaran quan les mesures sanitàries ho 

permetin. 

 

RUTES ESCOLARS 
Els autobusos escolars es desinfectaran diàriament. 

A l’entrada i sortida de la ruta els alumnes hauran d’utilitzar solució 

desinfectant de mans. 

L’ús de la mascareta és obligatori pels alumnes a partir dels 6 anys que 

facin ruta escolar, excepte contraindicació mèdica que s’haurà de 

justificar; és recomanable pels alumnes d’Infantil (P3, P4 i P5). Els seients 

seran fixos. 

Durant l’espera a la parada s’haurà de mantenir la distància de seguretat 

entre les famílies a fi d’evitar aglomeracions. 


