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Quines són les condicions per venir a l’escola?
S’ha d’estar absent de simptomatologia compatible amb la COVID-19 i no haver estat en convivència
estreta amb casos positius. Els símptomes són els següents:
• Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)
• Mal de coll
• Refredat nasal
• Tos
• Dificultat per respirar
• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
• Mal de panxa amb vòmits o diarrea
• Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Què han de fer les famílies?
Les famílies han de signar una declaració responsable. Només podran accedir a l’escola els alumnes dels
que es tingui aquesta declaració responsable.

Com seran les entrades i sortides?
Cada etapa entra i surt a la seva hora per les portes habituals. Es recomana a alumnes i acompanyants
que mantinguin distàncies de seguretat a les portes de l’escola.

Com és l’ensenyament?
Totalment presencial. Només es decretaran confinaments d’aules o de persones individuals a requeriment
de les autoritats sanitàries i en funció de l’evolució de la pandèmia i el ritme de vacunacions.

I el control de temperatura?
L’escola no farà control de temperatura en entrar. Només si es detecten símptomes en un alumne es
farà aquest control. Es recomana a les famílies que en controlin la temperatura abans de venir a
l’escola.

Com són les distàncies dintre de les aules?
No cal distància interpersonal a l’interior de les aules quan es tracta de membres d’un grup estable.
Quan es produeixin interaccions entre diferents grups estables (projectes, teatres) els alumnes sí
mantindran distàncies i portaran mascareta.

Com són els grups d’alumnes?
Els grups de l’escola estan organitzats per nivells educatius i cada grup té una aula de referència.

Hi haurà activitats entre membres de diferents grups estables?
Es reprenen algunes activitats d’interacció entre alumnes de diferents grups (projectes, Servei
comunitari), de manera periòdica i reduïda en el temps. En aquestes circumstàncies es tindrà registre
escrit de les interaccions per tal d’assegurar la traçabilitat en cas de sorgiment de casos positius.

Com seran les reunions de pares i les entrevistes?
Telemàtiques a través de la plataforma Microsoft Teams.
En casos excepcionals les entrevistes podran ser presencials.



Quins elements de neteja hi ha a les aules?
A cada espai de l’escola hi ha gel hidroalcohòlic, líquid desinfectant i paper.

Poden compartir material els alumnes?
Sí.

Com serà la neteja i desinfecció dels espais?
La neteja i desinfecció es fa un cop al dia al final de la jornada laboral. Les possibilitats de transmissió
del virus a través de superfícies s’ha demostrat molt baixa. Els lavabos es netegen també al migdia.

Quines mesures profilàctiques s’han de prendre?
• Pel que fa a la mascareta, els alumnes d’Educació Infantil només se l’han de posar a les entrades i

sortides, a les activitats extraescolars i al menjador i sempre que interactuïn amb altres grups
d’alumnes.

• Els alumnes d’Educació Primària han de dur sempre la mascareta posada i n’han de portar una de
recanvi.

• Es farà ventilació periòdica dels espais.
• Es demana i es controla el rentat de mans periòdic, bé amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic.

Com és l’esbarjo?
• Els alumnes d’Educació Infantil mantenen espais separats i no duen mascaretes.
• Els alumnes d’Educació Primària es poden barrejar alumnes de diferents grups i els alumnes han de

dur mascareta al pati del terrat; al pati esportiu es divideixen els espais i no cal dur mascareta.
• Els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria mantenen espais separats per nivell i no duen

mascareta.

Farem excursions i convivències?
Reprenem progressivament la programació habitual d’excursions, tallers i visites escolars.
Les convivències mantenen la seva estructura històrica: P4 i P5; Educació Primària; 1r, 2n i 3r d’ESO; i
4t d’ESO

Com funciona el menjador?
Els alumnes seuen en taules per grups de convivència estable.
Els alumnes d’Educació Infantil mengen a les seves aules.

Cal presentar el certificat de vacunacions?
En funció de les indicacions de les autoritats sanitàries i de la informació que ja consti al sistema de
salut, és probable que es demani aquest certificat a partir dels 12 anys.

I si hi ha confinament d’una aula?
Hi ha infografies específiques que expliquen aquesta situació en funció de cada una de les etapes.


