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CONSIDERACIONS GENERALS 

• El curs 2019-2020, a nivell lectiu, finalitzarà en format telemàtic el 19 de juny. 

• En fase 2 l’escola pot obrir, seguint els protocols de seguretat  i higiene previstos,  
amb un triple objectiu presencial: 

       1. Suport lectiu i d’orientació en els finals d’etapa educativa (6è i 4t. D’ESO). En grups  

            com a màxim de 15 alumnes a 4t d’ESO i de 13  alumnes a 6è.  

       2. Si és necessari i en casos molt puntuals, acompanyament tutorial i emocional de 

            l’alumnat. (L’escola ja està realitzant aquest servei telemàticament).  

       3. Acollida dels infants de 3 a 6 anys, en horari de 9-13 h, per motius d'ocupació 

            laboral de les unitats familiars impossible de flexibilitzar,  prèvia declaració 

            responsable sobre conciliació i declaració responsable per la qual l’alumne 

            compleix els requisits per assistir al centre educatiu . P-3 màxim 8 alumnes/grup. 

             P-4 i P-5 màxim 10 alumnes grup. 

• La presència a l’escola és voluntària per part de l’alumnat. 

• L’horari de l’escola és de 9-13h.  

• No hi haurà servei de menjador. 

 

              



CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES ABANS DE L’OBERTURA 

PROFESSORAT DEL CENTRE 
 

• Tot el professorat del centre ha de declarar les condicions de vulnerabiltat, 
casos, contactes estrets i simptomatologia de la COVID 19. 

• Tot el personal, inclòs l’equip directiu, ha d’emplenar la declaració 
responsable       

• Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat 
sanitària són els següents: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, 
inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, malaltia pulmonar 
crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió, l’obesitat mòrbida 
(IMC>40), càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys. 

•  Aquestes persones no poden prestar serveis ni participar en les activitats 
del centre de forma presencial i continuaran prestant serveis en la 
modalitat no presencial. 

• Es recomana que tot el personal que hagi de venir a l’escola estigui proveït 
del  Certificat auto responsable de desplaçament, així com que compleixi 
les distàncies de seguretat i les normes de seguretat i higiene recomanades. 

 



 
 

ALUMNES QUE ASSISTEIXIN AL CENTRE 

 
• El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

 

• Abans del retorn de l’alumnat al centre educatiu, s’ha contactat amb les famílies 
d’Educació Infantil, 6è i 4t.d’Eso per fer una previsió del nombre d’alumnes que es 
reincorporaran al centre durant el mes de juny. Aquesta previsió serà definitiva en 
el moment de l’obertura. 

 

• Els alumnes d’Educació Infantil , que han confirmat l'assistència, s'incorporaran de 
9 a 13 hores , grups de 8 alumnes a P-3 i de 10 alumnes a P-4 i P-5. 

 

• Els alumnes de 6è i 4t.d’ESO assistiran prèvia cita convocada per part de la tutora 
un dia concret i una franja horària concreta en grups de 13 alumnes a 6è i de 15 a 
4t.d’ESO. 

 



REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ALUMNES 
 

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 siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors.  

•  Calendari vacunal al dia.  

• Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: Malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, 

malalties que afecten al sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades 
o greus 

• Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu 
una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles 
compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  

• També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 
l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 
qualsevol incidència. 

•  Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla 
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir 
al centre 

 

 

 



MESURES ORGANITZATIVES  

ESPAIS 

• Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup. 
• Els grups han de ser estables i fixes. 
• Sempre que sigui possible estarà el mateix docent. 
• Mesura bàsic de referència 4m2 per alumne. 
• Distància de seguretat entre alumnes 1,5 – 2 m. 
       
ENTRADES I SORTIDES 
• Diferents horaris per cada grup, esglaonats cada 15/20 minuts i mantenint la distància de seguretat. Utilitzar tots 

els accessos que té l’escola. 
– Rambla Just Oliveras: parvulari, cicle inicia i cicle mitjà 
– Carrer Mossèn Lluís Pañella: cicle superior, secundària i resta de personal. 

• Els diferents grups no poden coincidir per passadissos o estances del centre. 
• Als alumnes només els pot acompanyar un sol familiar que no podrà accedir a l’interior del centre. 
       
 PATIS 
• Sortida seqüenciada per cada grup 
• Depenent dels m2 del pati poden estar-hi més d’un grup a l’hora però ubicats en espais diferents i ben marcats. 
• Jocs i activitats físiques, individual o en grups reduïts garantint mesures de distanciament físic.  
         
MATERIAL 
• Sempre que sigui possible material individual:  

– parvulari – caixes amb el  material individual  
– Primària i ESO- porten el seu propi material o material individual que després se l'emporten 

• No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 
• Joguines i material comú de plàstic, buscar fórmules per fer-ne un ús individual, assegurant desinfecció si l’agafa 

un altre infant. 
 
 
 

 
 

 



MESURES DE PREVENCIÓ 

 
• Distanciament físic 
• Rentat de mans: 
        Alumnes: 
        . A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  
        . Abans i després dels àpats  
        . Abans i després d’anar al WC 
        . Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 
        Professorat: 
        . A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 
        . Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis  
        . Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 
        . Abans i després d’anar al WC 
        . Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)  
        . Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
  .   Mascaretes: 
        . No indicada pels infants fins a 6 anys. En el cas que hi hagi dificultats per complir les    
           mesures de distanciament, caldria indicar-la. 
        . Alumnes de Primària i ESO, no indicada en general i si hi ha dificultat per fer complir mesures de  
          distanciament, caldria indicar-la. 
        . Personal docent i no docent, Indicada. 
 .     Mesura de la temperatura 
 
 
 
 

 
 
 



PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

• En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 
centre: 

 

         .   Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic  

         .   Avisar pares, mares o tutors.  

         .    Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció   

              Primària o Pediatra. 

          .   Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

          .   Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

 

• En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

         .   No assistir al centre  

          .  Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

          .  Posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de    

             prevenció. 


