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1. INTRODUCCIÓ:

Aquesta proposta explica quins seran els agrupaments de l’alumnat, com s’organitzarà

el professorat i quins espais es faran servir per a portar a terme l’activitat educativa de

la manera més normalitzada possible i més segura, i com es durà a terme aquesta

activitat en cas de confinament.

En aquest pla també es contempla l’organització de les entrades i sortides per tal que

siguin prou segures, així com quines mesures de neteja i desinfecció es duran a terme.

També inclou com serà l’organització de l’espai de menjador i les extraescolars.

Dins del pla també hi constarà quines actuacions es duran a terme en el cas d’un

possible confinament parcial o total.

Aquest pla ha estat aprovat en Claustre i en Consell el dia 7 de setembre i presentat a

la inspecció educativa el dia 8 de setembre per tal que li donin el vistiplau per a la seva

posada en marxa el dia 13 de setembre del mateix any i mentre duri la situació de

pandèmia de la Covid 19.

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

2.1. DIAGNOSI

Un cop recollides les valoracions de les famílies i dels mestres, creiem que el pla

d’organització del curs passat ha estat un èxit, tot i que cal millorar alguns

aspectes, que detallem a continuació.

L’organització en cas de confinament la mantindrem igual que el curs passat, però

cal acordar que fem en el cas d’un infant confinat i aclarir que no és el mateix un

infant confinat que un infant malalt. Si un nen o nena no venen a l’escola per

motius de salut, dependrà de l’edat si li donem alguna tasca a fer, però com a

norma general no es donaran tasques, entenem que si un infant està malalt, no

està en condicions per poder seguir amb les classes de manera telemàtica.



El confinament d’un o més grups estarà regulat segons els criteris que marqui el

PROCICAT, i seran informades les famílies seguint el protocol establert pel

Departament de Salut i Educació, mitjançant els mitjans que ha elaborat la

Generalitat amb aquesta finalitat.

2.2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT D’UN GRUP

BOMBOLLA

Cada alumne/a de Primària ha de disposar d’un aparell electrònic per tal de

mantenir el contacte amb l’escola (el mòbil no és una bona eina).

Des de l’escola es farà el seguiment de les famílies que no tinguin mitjans per

disposar d’aquest aparell, es facilitarà a les famílies les pautes necessàries per a

ajudar-los a organitzar-se a casa (planificació, horaris, hàbits...).

La plataforma digital que utilitzarem per a gestionar les tasques dels alumnes serà

el Classroom, des de P3 a 6è. Es farà un correu del domini @enriccasassas per a

cada alumne/a nou vingut o nou vinguda, per tal de poder accedir a la plataforma.

Des de P3 fins a 2n les famílies hauran de ser qui gestionin aquesta plataforma, a

Cicle Mitjà les famílies n’hauran de fer el seguiment, com si fos l’agenda física, a

Cicle Superior, els alumnes són més autònoms, ho podran gestionar ells sols,

però caldrà que hi hagi un control familiar.

Es proposarà, des del principi de curs, algunes tasques que s’hauran de fer des de

casa utilitzant el Classroom perquè tot l’alumnat i les seves famílies s’hi vagin

familiaritzant de manera progressiva.

Cada tutor/a serà el/la responsable de fer el seguiment i acompanyament del seu

grup d’alumnes i les seves famílies, l’altre mestre/a assignat/da al grup i/o la

mestra d’EE continuarà dedicant les hores que té assignades de la manera que

es cregui més convenient ( videotrucades, penjar tasques al clasroom, seguiment

d’alumnat NESE,...)



Com l’alumnat que hagi tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90

dies previs al confinament del grup no s’ha de considerar cas sospitós de nou, tret

que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció. Es pactarà

amb la família si es confinarà amb la resta del grup o vindrà de manera presencial

a l’escola. Si s’acorda l’assistència al centre, formarà part durant els dies que duri

el confinament d’un altre grup classe, a poder ser, de l’altre grup del cicle, si

aquest no està confinat.

VIDEOTRUCADES

S’utilitzarà el Meet per realitzar les videotrucades amb els i les alumnes, s’utilitzarà

amb el correu de cada alumne/a.

Les famílies han de vetllar perquè els seus fills i filles respectin i compleixin les

normes establertes que s’hauran treballat prèviament a les classes (tancar micros,

estar atents i quiets, obrir les càmeres...)

Les videotrucades estaran planificades i organitzades amb temps.

Se seguiran fent trucades individuals de seguiment tutorial i acompanyament

emocional, sempre que sigui necessari.

L’alumnat del grup que no estigui en quarantena podrà assistir a les videotrucades

junt amb el mestre.

Educació Infantil

Es realitzaran videotrucades en petits grups: cal que les famílies estiguin molt al

cas del comportament dels seus fills i filles per tal que segueixin les normes

establertes.

Educació Primària:

Es faran videotrucades amb contingut pedagògic (resoldre dubtes, explicar les

tasques, planificació de la feina, explicar algun contingut...) i d’altres amb

dinàmiques de grup per mantenir els vincles i la relació entre el grup classe.



Es proposaran diferents horaris per tal que cada família es pugui organitzar. Es

farà un mínim de dues videotrucades a la setmana.

TIPUS DE TASQUES (ACTIVITATS)

Les tasques arribaran mitjançant el Classroom. Les famílies i/o l’alumnat sabran

quin dia arriben les tasques, mitjançant un calendari establert  o un missatge.

S’organitzaran les tasques en Plans de Treball o Projectes quinzenals, que

permetin una major autonomia a l’hora d’organitzar-se i que englobin totes les

àrees per tal de treballar totes les competències.

En cas que els períodes de confinament siguin llargs s’organitzaran tasques per fer

en petits grups de treball.

Les tasques que es proposaran seran variades amb suports diferents: digitals,

paper, vídeos, llibres/quadernets....

2.3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT D’UN/A

ALUMNE/A

En el cas d’un/a únic/a alumne/a confinat/da, caldrà fer-li arribar les tasques per

clasroom, el tutor o la tutora faran com a mínim una videotrucada a la setmana per

tal de retrobar-se amb els companys i companyes i/o fer alguna explicació o

activitat conjunta.

El tutor o la tutora faran un seguiment de les tasques i resoldran dubtes mitjançant

el correu electrònic o un altre mitjà.

En Educació Infantil el/la mestre/a farà arribar alguna de les tasques o proposarà

activitats que puguin fer les famílies a casa amb els infants, però no de manera

sistemàtica tenint en compte l’edat dels infants.

2.4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS D’ALUMNAT VULNERABLE



Aquell alumnat que per motius de salut no puguin mantenir la presencialitat a

l’escola, cada tutor o tutora es posarà en contacte amb la família per tal de fer el

seguiment i les actuacions necessàries per mantenir el dret a l’educació.



3. ORGANITZACIÓ AGRUPAMENTS, PROFESSORAT I ESPAIS

3.1. AGRUPAMENTS, AULES I PROFESSORAT

Els grups estables són els grups de nivell.

Els i les mestres de l’escola els hem distribuït per cicles, sempre que això ha estat

possible.

Per tal de recuperar les especialitats, creiem important que la música, l’Educació

Física i l’Educació Especial, tornin a estar impartides pels i les especialistes, hem

organitzat el personal per cicles excepte aquestes tres especialitats.

A Infantil: A P3 hi ha dues persones estables (tutora i TEI), a P4 i P5 dues mestres

estables (tutora i suport) i una mestra temporal, també de suport. També intervindrà

l’especialista de música com a persona temporal.

A Primària: Hi ha dues mestres estables per grup, el tutor i la persona de suport, a

banda dels especialistes d’educació Física, música i educació especial.

Les substitucions per absències breus que no cobreix el Departament es realitzaran

sempre que sigui possible per les persones que estan al mateix cicle.

L’horari de la mestra d’educació especial es farà al setembre, seguint els criteris

pedagògics i d’inclusió així com  les mesures de seguretat necessàries.

GRUPS
ALUMNE

S

DOCENT PAE ESPAI

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL

P3 23

1

tutor/a

2

Esp. Música

reforç

1

TEEI
AULA

GIMNÀS

HORT

VET AQUÍ

VILA XICA

MENJADOR

MÚSICA

LLOPS P4 25

2

tutor/a

Mestre/a de

Suport

2

Esp. Música

Suport

AULA

GIMNÀS

HORT

VET AQUÍ

VILA XICA



MENJADOR

MÚSICA

ROBOTS P5 27

2

tutor/a

mestre/a de

suport

1

Música
AULA

GIMNÀS

HORT

VET AQUÍ

VILA XICA

MENJADOR

MÚSICA

TORTUGUES

1r
24

2

tutor/a

mestra/e de

suport i

anglès.

2

Música

Ed Física
AULA

GIMNÀS

HORT

VET AQUÍ

MÚSICA

7CIÈNCIES

CAMALEONS

2n
23

2

tutor/a

mestra/e de

suport

4

Música

Anglès

Ed. Física

Ed.Especial

1
VETLLADORA AULA

GIMNÀS

HORT

VET AQUÍ

MÚSICA

7CIÈNCIES

CORREFOCS

3r
27

2

tutor/a

mestra/e de

suport i Ed.

Física

2

Música

Anglès

AULA

GIMNÀS

HORT

VET AQUÍ

MÚSICA

7CIÈNCIES

GEGANTS

4t
25

2

tutor/a

mestra/e de

suport

4

Anglès

Música

Ed. Física

Ed. Especial

AULA

GIMNÀS

VET AQUÍ

MÚSICA
INFORMÀTICA

CASTELLERS

5è
28

1

tutor/a

5

Música

Ed. Física

Anglès

Suport

AULA

INFORMÀTI

CA

GIMNÀS

VET AQUÍ

MÚSICA
INFORMÀTICA



Ed. Especial

TIMBALERS 6è 27
1

tutor/a

4

Música

Ed. Física

Anglès

Suport

1

ONCE

AULA

INFORMÀTI

CA

GIMNÀS

VET AQUÍ

MÚSICA
INFORMÀTICA

3.2. LAVABOS

Hem assignat un lavabo per grup, cada lavabo estarà senyalitzat amb el grup

corresponent, hi ha dispensador de sabó, de paper de mans i de paper de wc a cada

bany, aquests seran d’ús comú nens i nenes i no es podran fer servir els urinaris.

En el cas d’infantil el paper de mans el donaran les mestres.

GRUP WC

P3 Classe P3

P4 Pati infanti 1/3 i 2/3

P5 1r pis 1/3 i Pati Infantil 3/3

PRIMER 1r pis 2/3 i 3/3

SEGON Pati 2/3 i 3/3

TERCER 2n pis  1/6

QUART 2n pis 2/6

CINQUÈ 2n pis 4/6

SISÈ 2n pis 5/6



3.3. NORMATIVA.

REQUISITS D’ACCÈS ALS CENTRES EDUCATIU

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de

salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC

ni presenta com a cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:

- Febre o febrícula > 37,5ºC

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll*

- Refredat nasal*

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt

habituals en infants. Només s’han de considerar símptomes potencials de

covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes que es recullen a la llista.

La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors,

rinorrea, odinofàgia i cefalea.

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia

compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per

SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han

de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics

que alertin d’una possible reinfecció.

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han

estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.



Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no

han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les

situacions següents:

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de

diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o

un cribratge a tot el centre educatiu).

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una

PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas

sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet

una PCR per a cribratge).

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat

identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada

de covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els

infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està

fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu.

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus

SARSCoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip

pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa

presencialment al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la

Societat Catalana de Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si

té 12 anys o més de 12.

A partir de primer la mascareta és obligatòria segons el context i la normativa del

moment.

Caldrà portar una mascareta de recanvi i una bosseta de roba per guardar la

mascareta a l’hora del pati o educació física.



Tothom haurà de posar-se el líquid desinfectant en entrar a l’escola.

Cal seguir els horaris establerts en les entrades i sortides.

Cal entrar i sortir de l’escola per les portes assignades a cada grup estable, dins

l’horari establert per cada grup.

Cal avisar a l’escola en cas d’un possible positiu o d’haver estat en contacte

amb un positiu, per tal d’activar el protocol d’actuació que ens marca el

Departament.

Sempre haurem de circular per la nostra dreta, mantenint la distància d’un metre entre

qualsevol membre de la Comunitat Educativa, i evitant el contacte sempre que sigui

possible.

Al llarg de tota la jornada s’han de fer servir els lavabos assignats a cada grup estable,

excepte quan estiguin al gimnàs.

Al carrer no es podran fer agrupaments, els familiars s’hauran d’esperar davant del lloc

assignat als seus fills i filles i hauran de mantenir la distància de seguretat entre ells.

A les entrades, si ens trobem amb molta gent, caldrà fer una filera mantenint la

distància d’un metre i mig.

Sempre que es pugui les comunicacions i gestions a l’escola es faran de manera

telemàtica.

4. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT

AMB NESE

S’han repartit les hores d’educació especial per tal que la mestra pugui entrar a fer el

suport a dins l’aula, però també s’ha habilitat un espai per a poder fer aquesta atenció fora

de l’aula quan sigui necessari.

S’han assignat hores per a fer a educació especial als i a les mestres temporals que

entren al grup estable, per tal de poder cobrir totes les necessitats.



Disposem de la vetlladora 10 hores, al setembre es farà l’horari.

En cas de confinament d’un o més grups es farà el seguiment de l’educació especial

mitjançant el tutor o la tutora, sempre en comunicació amb l’especialista d’EE.

5. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES

Totes les persones han d’entrar a l’escola amb la mascareta posada, i

han de posar-se el gel desinfectant a les mans.

PRIMÀRIA:

ENTRADES:

PORTA ESCALA GRUP

HORARI

ENTRADA

MATÍ

HORARI

SORTIDA

MATÍ

HORARI

ENTRADA

TARDA

HORARI

SORTIDA

TARDA

PRINCIPAL PRINCIPAL PRIMER 8:55 12:30 15:00 16:25

PRINCIPAL PRINCIPAL SEGON 8:55 12:30 15:00 16:25
MENJADOR PRINCIPAL TERCER 8:55 12:30 15:00 16:25

MENJADOR CARGOL QUART 8:55 12:30 15:00 16:25
LES PAUS CARGOL CINQUÈ 8:55 12:30 15:00 16:25

LES PAUS CARGOL SISÈ 8:55 12:30 15:00 16:25

SORTIDES:

Les famílies s’han d’esperar davant, mantenint una distància de 2 metres de la

façana de l’escola.

Si algú vol parlar amb el mestre o la mestra haurà d’esperar a que s’hagin vingut a

recollir tots i totes les alumnes.



L’alumnat surt per la mateixa porta que han entrat i:

1r: surten per la porta principal, fan fila al carrer Llobet sortint a la dreta.

2n: Surten per la porta principal, fan fila al carrer Llobet sortint a l’esquerra.

3r: Surten per la porta del menjador i fan la fila al carrer Llobet sortint a l’esquerra.

4t, 5è i 6è marxen sols i soles a casa per les mateixes portes que han entrat.

INFANTIL:

ENTRADES

PORTA GRUP

HORARI

D’ENTRADA

MATÍ

HORARI DE

SORTIDA

MATÍ

HORARI

D’ENTRADA

TARDA

HORARI DE

SORTIDA

TARDA

MENJADOR P3 9:00 12:25 15:00 16:30

PRINCIPAL P4 9:00 12:25 15:00 16:30

LES PAUS P5 9:00 12:25 15:00 16:30

P3: Els familiars que acompanyen els infants, han de portar la mascareta i posar-se el

líquid desinfectant a les mans.

P4 i P5: Els infants entraran sols i aniran fins la seva aula.

SORTIDES:

Les famílies s’han d’esperar davant, mantenint una distància de 2 metres de la

façana de l’escola.

Si algú vol parlar amb el mestre o la mestra haurà d’esperar a que s’hagin vingut a

recollir tots i totes les alumnes.



TOTS I TOTES SORTIRAN PER LA PORTA PRINCIPAL:

Els infants de P3 estaran al banc asseguts davant de la porta principal.

Els infants de P4 i P5 faran una fila al carrer Llobet sortint a la dreta.

Els i les mestres aniran cridant als infants a mesura que els vinguin a buscar.



6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

Es fan dos torns de pati.

Es demana poder fer pati al carrer de 10:30 a 11:00

Cada grup estable tindrà assignat un espai del pati per poder esmorzar i jugar sense
mascareta a l’espai de l’escola i al carrer.

Al pati al safareig, els dies que coincideix un cicle de primària amb un grup
d’infantil, l’alumnat de primària esmorzarà en un racó del pati i faran pati amb
mascareta.

EDUCACIÓ INFANTIL

11-11:30h DL DM DX DJ DV
Pati
escola P3 P4 P3 P4 P4 P5 P3 P5 P3 P4

Pati
safareig P5 P5 P3 P4 P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

10:30-11h DL DM DX DJ DV
Pati escola CM CI CM CI CS
Pati safareig CI CS CI CS CM
Pati carrer CS CM CS CM CI

Estem pendents que l’Ajuntament ens autoritzi el pati al carrer, en cas que no se’ns
concedeixi, esperem que ens habilitin algun espai públic.

Cada grup estable farà servir la seva escala de referència per pujar i baixar al pati.

Els desplaçaments fora de l’espai de referència per la grup estable es faran sempre amb
mascareta.

NORMES D’ÚS DEL PATI AL CARRER

Cal que siguem molt rigorosos amb la vigilància i amb l’ordre.

Els nens i les nenes són alumnes de tots i totes i ell i elles ho han de saber.



El material és també responsabilitat de tots i totes i ha de quedar molt ben endreçat.

És important implicar l’alumnat en la recollida de materials.

1. L’horari de pati al carrer és de 10:30 h a 11 h.

2. Es posarà la tanca que ens ha deixat l’Ajuntament al principi del carrer Llobet. Està

guardada sota l’escala de cargol.

3. S’han de limitar els dos espais amb cons, el conserge serà l’encarregat de fer-ho a

les 10:25h.

4. El/la mestre/a ”escombra” serà qui vigila el tram Llobet/Salut. Serà l’últim/a d’entrar

i responsable de tancar la porta. També recollirà la tanca i els cons, amb l’ajut dels

seu alumnat.

5. Cada grup bombolla pot tenir una capsa amb material per utilitzar a l’estona del pati

al carrer amb allò que cregui oportú. Recordar que les capses no són per jugar, són

per organitzar, i acostumar-los a col·locar les tapes a sota de les capses.

6. No es poden enfilar a les jardineres, reixes ni portals. Cal recordar que hem de

respectar el veïnat i conviure amb ells i per tant no podem seure als portals, ni tocar

les parets de les cases. Quan passin vianants caldrà cedir-los el pas. Molt

important no entrar en confrontació amb cap veí ni veïna, cal que ens informeu si hi

ha incidents per tal de fer-ne un registre.

7. L’alumnat hauria d’anar al lavabo abans o després de l’estona de pati. En cas

d’emergència hauran d’anar al seu lavabo de referència.

8. Molt important entrar i sortir molt puntuals.

9. El carrer no es pot quedar sense mestre/a en cap moment.



7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

Per tal de minimitzar els riscos i poder seguir la traçabilitat en cas d’un positiu de

COVID19, no podrà entrar ningú a l’escola sense una cita prèvia. Per tant, com a

mesura excepcional les famílies no podran entrar a l’escola, només en el cas de

l’adaptació de P3.

Per tal de facilitar la comunicació amb les famílies s’ha posat en marxa l’aplicació

Dinantia, que farà possible la comunicació entre els tutors, les famílies, la direcció i

l’AMPA des del mòbil, una eina molt similar al wasup i al correu.

Les entrevistes amb les famílies podran ser telemàtiques o presencials, segons

convingui. Si es fan presencials se seguirà la normativa d’accés al centre educatiu.

Les reunions de famílies d’inici de curs les farem telemàtiques.

8. REUNIONS DELS ORGANS DE GOVERN UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE

COORDINACIÓ I GOVERN

Els claustres, cicles, les reunions de comissions o les hores de programació seran de

manera presencial, mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i en un espai

ben ventilat..

Els Consells Escolar es faran telemàtics fins que millori la situació actual a les 17:30.

9. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ.

Les aules estaran amb les finestres obertes quan la climatologia i l’acústica ho permeti. En
el cas que al llarg del matí no es puguin mantenir les finestres obertes, aquestes s’obriran
a l’estona del pati, a l’estona del migdia quan no hi hagi cap grup en l’espai i en plegar a la
tarda.



10.PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESTONA DEL MIGDIA



11. PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ACOLLIDA I LES EXTRAESCOLARS.

11.1. ORGANITZACIÓ D’AGRUPAMENTS, MONITORATGE I ESPAIS DE
L’ACOLLIDA MATINAL

11.2. ORGANITZACIÓ D’AGRUPAMENTS, MONITORATGE I ESPAIS DE LES
EXTRAESCOLARS:

12.PROTOCOL EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o

diagnosticada de COVID-19.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 al centre educatiu: (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o

amb qualsevol altre quadre infecciós.

Cal:

ACOLLIDA HORARI

LECTIU

MENJADOR EXTRAESCOLARS

PORTAR A despatx del

costat del

despatx de

direcció.

despatx del

costat del

despatx de

direcció.

despatx del

costat del

despatx de

direcció.

Despatx de l’Ampa

PERSONA

AFECTADA

S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica



RESPONSABLE Village Niu Equip Directiu

o el mestre o

la mestra que

no tingui a

càrrec cap

grup dins del

seu Cicle de

referència.

Monitor/a del

menjador

Village Niu

QUÈ FER? ● S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar
l’infant.

● En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també
al 061.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR

per a SARS-CoV-2, l’infant haurà d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el

resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, cal avisar a l’escola per activar el

protocol i Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment

dels contactes estrets.

L’escola seguirà les directrius que li marqui el Departament d’Educació i/o el

PROCICAT.

Cal informar a direcció sempre que un infant estigui pendent de PCR o TA, i cal

avisar del resultat d’aquesta prova.

També cal informar a l’Equip directiu quan hi hagi un infant confinat i activar les

actuacions pertinents per a poder seguir amb l’educació de manera telemàtica.


