
Document que detalla l’acompanyament tutorial  

a 6è de primària 

Consideracions prèvies: 

Per poder assistir a l’escola quan el municipi de Vilassar de Mar arribi a la FASE 2 de 

desconfinament cal tenir en compte el següents punts: 

- Portar la documentació requerida:  

Important: declaració responsable que l’escola us adjunta al correu i que cal 

entregar el primer dia que l’alumnat vingui a l’escola a la mestra de l’entrada. 

        Calendari vacunal de l’infant al dia: cal portar fotocòpia del carnet de vacunació. 

 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- Infant que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

- Infant que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, l’escola es 

posiciona en contra de l’ús d’aquest servei. Aquestes malalties són: 

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greu



Les famílies o persones tutores 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. 

Procediment: 

Abans de l’arribada a l’escola: 

- La família haurà de prendre la temperatura a l’alumna/e abans de sortir de casa per 

anar al centre educatiu. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i 

filles. 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. 

- L’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que 

portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les 

instal·lacions.  

- Els nens i les nenes han de portar una bossa per emportar-se el material. També poden 

portar una cantimplora amb aigua. El material que es faci servir i sigui de l’escola estarà 

seleccionat i també serà d’ús unipersonal. Després es desinfectarà. 

- L’alumnat ha de portar mascareta de casa. 

Arribada a l’escola a les 9:30 h. o bé a les 11:30 h.: 

- L’entrada de 6è A serà per l’entrada principal, com sempre. En canvi, 6è B entrarà per 

la porta d’infantil, la que dóna a la Riera. 

L’entrada serà lenta per adequar-se al protocol marcat. 

- Les famílies es quedaran a la porta del centre, mantenint les distàncies de seguretat i 

en filera a llarg del carrer. No es permetrà l’entrada de les famílies al centre. 

L’alumnat pot venir sol. Es farà control d’assistència. 

- Una mestra rebrà els alumnes. 

- La mestra aplicarà gel hidroalcohòlic en les mans de l’alumne/a. 

- La mestra prendrà la temperatura de l’alumna/e. Si l’alumnat presenta febre de més 

37ºC no podrà entrar a l’escola. 

- Una mestra acompanyarà els alumnes fins l’aula.  

- Cada alumne/a anirà al lloc reservat per ell o ella i que guardarà les distàncies de 

seguretat amb la resta d’alumne. 

 



Durant el temps a l’escola: 

- Serà un acompanyament en grups reduïts per donar suport a la finalització d’etapa, no 

es tracta de fer classe, però si resoldre dubtes que l’alumnat tingui. Tot i que molts dels 

dubtes ja han estat exposats a les tutores a través de les videoconferències. 

- Màxim seran grups de 13 i sessions d’hora i mitja dos dies: dimarts 9 de juny, un grup de 

9:30 a 11 hores i l’altra de 11:30 a 13 hores. L’altre dia serà dimecres 17 de juny, amb els 

mateixos torns. La mitja hora entre mig es fa per desinfectar les aules. 

Les tutores faran els torns i us avisaran del material que cal portar a l’escola. 

- S’aprofitarà per recollir el material. 

Pel que fa al rentat de mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després d’anar al WC, en el cas que hi vagin . 

Sortida de l’escola a les 11 h. o a les 13 h. 

- La sortida serà per l’entrada principal els dos 6ès. 

- Els nens i les nenes hauran de fer l’horari complet de l’activitat que s’ha programat 

amb la  tutora i la sortida començarà a partir de que l’activitat hagi acabat. 

- La recollida dels infants a l’escola la farà una única persona o marxaran sols, com en 

alguns casos sol ser habitual. 

- Les famílies que vingui a buscar-los, es quedaran fora el centre, mantenint les distàncies 

de seguretat. 

 

Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de 

simptomatologia compatible amb Covid 

 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari 

l’aïllament preventiu). 

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 


