
      CEE LA MAÇANA CURS 2020-21 

PUNTS BÀSICSPUNTS BÀSICSPUNTS BÀSICSPUNTS BÀSICS    

HORARIS ESCOLA 

MATÍ DE 9:15 A 13H 

TARDA DE 15:00H A 16:15H 

Entrada esglaonada d’un a un a l’escola. 

Quan entren van al pati per grups estables. Durant l’espera al 

pati es faran files mantenint distàncies. 

Sortida esglaonada un a un. 

ESCOLARITAT COMPARTIDA 

S’ha pensat amb el millor pels nostres alumnes. 

No es farà escolaritat compartida amb els centres veïns. 

Es faran grups flexibles entre alumnes de la mateixa etapa que 

formaran un grup estable. 

AULA D’INFANTIL I PRIMÀRIA GRUP ESTABLE 

GRUP 1 ESO GRUP ESTABLE 

GRUP 2 ESO 
GRUP 3 ESO 

GRUP POST-OBLIGATÒRIA 1 GRUP ESTABLE 

GRUP POST-OBLIGATÒRIA 2 

GRUP CICLES FORMATIUS GRUP ESTABLE 

 

TRANSPORT ESCOLAR 

Es manté el transport escolar ordinari. 

Durant el transport els alumnes han de portar la mascareta 

posada. 



Informarem als autobusos dels alumnes que formen part d’un 

grup estable per tal que s’agrupin en funció dels grups de 

l’escola. 

QUAN UN ALUMNE NO POT ANAR A L’ESCOLA? 

Quan presenti algun d’aquests símptomes: 

Temperatura superior a 37’5º(o s’ha reduït la temperatura amb 
antitèrmics) 

Tos 
Dificultat per respirar 

Mal de coll* 

Congestió nasal* 

Vòmits o diarrea 

Mal de cap 

Malestar 

Dolor muscular 

Quan l’alumne: 

Està en aïllament per ser positiu de COVID-19 

Està en espera del resultat d’una PCR o similar 

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 

Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu 
COVID-19 
 

*El mal de coll i la congestió nasal(amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’han de considerar símptomes potencials de COVID quan van acompanyats de febre o altres 

manifestacions de la llista. 

En cas que un/a alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure 

la COVID, es valorarà de manera conjunta amb la família i l’equip 

pediàtric, les implicacions alhora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre. 

 

 

 

 

 



CANALS PER COMUNICAR QUAN UN ALUMNE NO VINDRÀ 

Telèfon: 972 235535 

Correu electrònic: b7004360@xtec.cat 

Per whatsapp: 677252459 

Cal indicar nom i cognoms. 

Avisar-ho abans de les 10h. 

 

MESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGIMESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGIMESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGIMESURES PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI    

ORGANITZACIÓ PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI 

Entrades i sortides de l’escola esglaonades. 

Rutes d’accés a les aules controlades. 

PATIS 

Es faran dos torns de pati: 

De 10:30h a 11h Post-obligatòria 
Cicles formatius 

De 11 a 11:30h Primària  
Secundària 

Aconsellem portar una ampolla d’aigua per a ús individual a 

l’escola que diàriament anirà a casa per a ser desinfectada. 

Material per a cada grup estable. 

No es compartiran patis amb les escoles veïnes. 

 

 

 

 



MENJADOR ESCOLAR 

No hi haurà menjador compartit amb l’escola Silvestre Santaló. 

S’ha habilitat un espai de menjador pels alumnes de La Maçana. 

Menjaran en taules de grups estables de 13 a 14h. 

El pati és només pels alumnes la Maçana i es mantindran els 

grups estables. 

RENTAT DE MANS 

 SOL.LUCIÓ 
HIDROALCOHÒLICA 

AIGÜA I SABÓ 

Entrada a l’escola X  

Entrada a l’aula  X 

Sortida al pati  X 

Entrada del pati  X 

Entrada al menjador  X 

Entrada del pati  X 

Sortida de l’escola  X 

Canvi d’aula X  

Quan es faci ús del lavabo  X 

  

DESINFECCIÓ 

Tots els espais disposaran de líquid desinfectant i paper per 

higienitzar el material que ho requereixi. 

VENTILACIÓ 

Finestres obertes el màxim de temps possible. 

Ventilació mínim 5 vegades al dia.  

MASCARETA 

El seu ús anirà subjecte a la normativa vigent en cada moment. 

Serà obligatòria per a tots els noies i noies a partir de 12 anys. 



Pels alumnes de més de 6 anys serà obligatòria en funció de la 

normativa(en aquests moments és obligatòria). 

Serà obligatòria en entrades i sortides del centre i en tots els 

desplaçaments dins del centre. 

També és obligatòria al pati. 

S’haurà de portar ben posada cobrint el nas i la boca. 

Hauran de portar una mascareta de recanvi a la bossa. 

Caldrà higienitzar-la cada dia si és de roba i canviar-la si és de 

paper. 

L’escola facilitarà als alumnes una mascareta transparent que 

serà d’ús exclusiu a l’escola i que es rentarà els 

divendres.(l’alumnat). 

 

RELACIÓ AMB L’ESCOLA 

Pel traspàs d’informació entre 
mestres i família 

L’atenció a les famílies es farà: 

Agenda escolar .Preferiblement per correu 
electrònic i/o telèfon 
.Tutories per videoconferència 
.Si, excepcionalment, ha de ser 
presencial, sempre amb cita prèvia. 

    

    

    

    

    

    



ATENCIÓ ALS ALUMNES EN DIVERSES SITUACIONSATENCIÓ ALS ALUMNES EN DIVERSES SITUACIONSATENCIÓ ALS ALUMNES EN DIVERSES SITUACIONSATENCIÓ ALS ALUMNES EN DIVERSES SITUACIONS    

ATENCIÓ ALS ALUMNES QUE NO PODEN ASSITIR A L’ESCOLA 

PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID 

En cas que l’alumne només falti un dia a classe, s’informarà de 

les tasques realitzades una vegada torni. 

Si l’alumne/a fa confinament, per causes alienes a l’escola, 

s’enviaran periòdicament les tasques més significatives fetes a 

l’escola a la família. 

Les famílies podran decidir, a criteri propi i, segons l’estat de 

salut del seu fill si les realitza o no. 

ATENCIÓ ALS GRUPS CONFINATS 

Videoconferència grupal diària. 

Videoconferència individual setmanal. 

Correu electrònic. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE 

CAS DE COVID-19 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 a l’escola:  
 
Se la portarà a una sala d’aïllament (biblioteca de La Maçana) per 
tal d’estar aïllat/a. 
 
Es col·locarà una mascareta quirúrgica  tant a la persona que ha 
iniciat símptomes com a la persona que queda al seu càrrec. 
 
En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061. 
 
A continuació la directora realitzarà les següents accions: 
 



En cas que es tracti d’un/a alumne/a es contactarà amb la 
família per tal que vingui a recollir l’infant el més ràpid 
possible.(en cap cas l’alumne/a pujarà a l’autobús escolar). 
 
Recomanarà a la família que es traslladi al seu domicili i, des 
d’allà, contacti amb el seu CAP de referència. 
 
També es recomanarà que sigui el CAP de referència del sistema 
públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat  del contagi i el 
seguiment epidemiològic. 
 
No està indicat el confinament dels membres del grup estable 
mentre s’estigui a l’espera del resultat de la PCR. 
 
Si es produeix un contagi al centre, tot el grup estable passa a ser 
confinat a casa durant 14 dies(dos d’ells, ja han estat 
contemplats). A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat 
possible. El resultat negatiu en aquesta prova PCR no eximeix al 
grup de continuar amb l’aïllament domiciliari durant els 14 dies.  
 

Cal que aviseu a l’escola en cas d’un canvi de telèfon. 

IMPORTANT: Estar sempre atent al telèfon per possibles 

trucades de l’escola. 


