
PREGUNTES FREQÜENTS 
 

Entrades i sortides 

 

Si tinc tres fills o filles, a quin punt de trobada he d’anar? 

Pots anar al punt de trobada d’un dels tres fills o filles. Mentre tots els nens i nenes 

portin mascareta i mantinguin distància no passa res. Un cop soni la música, els 

reparteixes a mida que surtin les mestres. 

 

Si per un imprevist arribo més tard i les portes de l’escola ja estan tancades, què 

faig? 

Dirigeix-te a la porta principal de l’Escola. Truca al timbre i espera a que vinguem a 

recollir el teu fill o filla per acompanyar-lo a la seva aula. 

 

En cas de pluja, també hem d’esperar-nos al nostre punt de trobada? 

Si. Aquest any haurem de fer molt ús dels paraigües. En cas de pluja torrencial, els 

nens i nenes entraran directament a les aules. 

 

Puc deixar el meu fill o filla sol/a al punt de trobada? 

No. Sempre han d’estar a càrrec d’una persona adulta.  

 

Mascaretes 

 

Han de portar mascareta de recanvi? 

No cal. Tanmateix, la mestra us demanarà que el primer dia de curs en porteu una en 

un sobre de paper tancat i amb el nom del fill o filla per a poder tenir-la a l’escola en 

cas de necessitat. 

 

És obligatori l’ús de la ronyonera? 

Si. 

 

Si perden la mascareta, els en facilitareu una? 

Si. 

 

Si ens hem deixat la mascareta a casa, podem entrar a l’Escola i en faciliteu una 

a la criatura?  

No. En tot cas podran fer servir la que tinguin de recanvi a l’Escola. Les mascaretes de 

les que disposem a l’Escola són per a gestionar casos on hi ha símptomes 

compatibles amb la COVID. És important que no les fem servir per altres casos. 

 

El meu fill o filla va a P5 però al gener fa 6 anys, haurà de portar mascareta a 

partir de llavors? 

No. Ha de dur mascareta l’alumnat de 1r a 6è. 

 

El meu fill o filla va a primer però encara no té els 6 anys, ha de dur mascareta? 

Si. Ha de dur mascareta l’alumnat de 1r a 6è. 

 



Mentre facin Educació Física hauran de dur mascareta? 

No. 

 

A l’hora del pati hauran d’estar amb la mascareta? 

No, sempre hi quan estiguin a la zona del pati assignada al seu grup estable. 

 

El dia 14 de setembre els nens i nenes de primària hauran de dur mascareta tot 

el dia? 

Si. Durant els primers 15 dies l’alumnat de primària haurà de dur mascareta a tot el 

dia, inclosa l’hora de pati. 

 

Família - escola 

 

El Dinantia segueix sent bidireccional? 

Si. 

 

Les reunions amb la mestra o el mestre es faran telemàtiques o presencials? 

En tots els casos que sigui possible es faran de manera presencial prenent les 

mesures de prevenció adequades. Si no fos possible, es buscaran canals telemàtics 

per a dur-les a terme. 

 

En quins casos podem entrar les famílies a l’Escola? 

Les famílies podreu entrar a l’Edifici Escolar en cas de: 

- Assistir a una conferència del teu fill o filla a primaria. 

- Tenir una reunió amb un mestre o una mestra o personal de l’Escola. 

- Tenir reunió amb l’Equip Directiu. 

- Tenir una reunió d’alguna comissió de l’Escola. 

- En cas de necessitat i un cop demanat permís a l’Equip Directiu a través de la 

finestreta o via telefònica. 

- Sempre que l’Equip Directiu doni el vist-i-plau. 

- En cas d’haver de fer un tràmit a la secretaria de l’AFA i tingueu el 

consentiment de l’Inma. 

 

Piscina 

 

 

 

Pati 

 

Aquest any hi haurà pati obert de 16:30 a 17:30? 

No. L’Escola tancarà les seves portes a les 16:45h. 

 

 

Menjador 

 

Com sabré aquest any si el meu fill o filla ha menjat el que tocava a l’hora de 

dinar? 



L’equip de menjador omplirà, com sempre, la cartellera. Després, la coordinadora del 

menjador farà una foto i l’enviarà a través dels grups de whatsapp de les classes. 

 

Material 

 

Els nens i nenes seguiran bevent aigua de les fonts? 

No. Cada nen o nena portarà una ampolla o cantimplora de casa que podrà reomplir a 

la pica assignada al seu grup. L’ampolla d’aigua és d’ús individual. 

 

Caldrà que porti un got i una tovallola l’alumnat d’infantil i primer? 

No. Tothom farà servir l’ampolla o cantimplora d’aigua i les tovalloles d’un sol ús. 

 

Poden portar joguines de casa? 

No. Cap. 

 

Poden portar llibres de casa? 

Si, sempre hi quan passin per la safata de quarantena que tindrà la mestra. 

 

Es podran agafar llibres en préstec de la biblioteca? 

Si, sempre demanant el llibre amb anterioritat i a través de canals telemàtics. El llibre 

es posarà a la motxilla de l’infant. 

 

Com funcionarà aquest any la roba d’objectes perduts? 

Cada divendres a la tarda es traurà la caixa i la burra d’objectes perduts en un lloc 

visible del Pati. Serà obligatori haver-se rentat abans de buscar o tocar la roba. 

 

Vestidors 

 

L’alumnat de 3r a 6è es seguirà dutxant? 

Si. El dia que toqui dutxar-se a un grup, ningú més farà ús d’aquell vestidor. 

 

Aniversaris 

 

Puc portar una coca perquè el meu fill o filla celebri l’aniversari a la classe? 

Si, però s’ha d’haver fet i comprat en un establiment i s’ha de dur amb el seu envoltori 

original. 

 

Espelmes perquè bufi en puc portar? 

No. Algunes nenes i nens les apaguen per aspersió i creiem que això no és gaire 

higiènic en aquests moments. 

 

Mestres 

 

Què passa si un mestre o una mestra emmalalteix? 

Com sempre, vindrà un altre docent a fer-ne la substitució. Amb mascareta, 

evidentment.  

 

Protocol COVID 



 

Què he de fer si el meu fill o filla té algun símptoma de COVID? 

En primer lloc, no portar-lo a l’Escola. Posa’t en contacte amb el teu CAP de referència 

i explica el cas. Ells t’orientaran. En darrer lloc, mantingues informada a la mestra o el 

mestre del teu fill o filla. I SOBRETOT, NO ESCRIGUIS RES AL GRUP DE 

WHATSAPP DE FAMÍLIES, ÉS MOLT IMPORTANT SEGUIR ELS CANALS 

D’ACTUACIÓ ADEQUATS. 

 

Si el meu fill o filla te mocs, pot anar a l’escola? 

Si, amb congestió nasal o mal de coll pots portar la criatura a l’escola sempre que no 

tingui algun altre símptoma (consulta la taula de símptomes). 

 

Què he de fer si jo em trobo malament? 

Trucar al teu CAP i fer-ho saber al personal sanitari. Ells i elles et diran què has de fer. 

No portis els teus fills o filles a l’Escola. I SOBRETOT, NO ESCRIGUIS RES AL GRUP 

DE WHATSAPP DE FAMÍLIES, ÉS MOLT IMPORTANT SEGUIR ELS CANALS 

D’ACTUACIÓ ADEQUATS. 

 

 

Qui ens avisarà que ens hem de quedar a casa en cas d’un cas de COVID a 

l’Escola? 

Ho sabràs pels canals oficials: o bé a través d’un Dinantia de la direcció del centre, o 

bé a través de les autoritats sanitàries. I NO FACIS CAS D’ALTRES INFORMACIONS 

QUE T’ARRIBIN PER ALTRES CANALS. 

 

Si se que un nen o nena de la classe dels meus fills o filles està malalt, cal que 

faci alguna cosa? 

No. Mantingue’t a l’espera de notícies pels canals oficials. I SOBRETOT, NO 

ESCRIGUIS RES AL GRUP DE WHATSAPP DE FAMÍLIES, ÉS MOLT IMPORTANT 

SEGUIR ELS CANALS D’ACTUACIÓ ADEQUATS. 

 

Sortides i colònies 

 

Aquest any es faran sortides i colònies? 

Si. I si podem, més que mai. L’aire lliure redueix les possibilitats de transmissió del 

virus i serà emocionalment molt positiu per a totes les criatures. 

 

Conferències 

 

Aquest any es faran conferències? 

Si 

 

Les famílies podrem assistir a la conferències dels nostres fills i filles? 

Si, prenent totes les mesures de protecció que calen, és clar. 

 

Poden venir els germans i germanes a veure la conferència? 

No. 

 



Temperatura 

 

Prendreu la temperatura a les criatures abans d’entrar a l’escola? 

No. No tenim ni els mitjans ni els recursos per fer-ho de forma àgil. Tanmateix, quan 

l’alerta de rebrot sigui molt alta, prendrem la temperatura als infants un cop al dia de 9 

a 10:30 del matí. 


