
 

 

 

 

 

Preguntes freqüents 

FAQS 

 

Aquest segon document de FAQS dóna resposta als dubtes i les preguntes             

que les famílies ens heu fet arribar durant els primers dies de classe:  

 

1. COM ES PODEN ORGANITZAR LES FAMÍLIES QUE TENEN FILLS I FILLES A            

CICLE INICIAL I INFANTIL QUE ENTREN PER PORTES DIFERENTS A LA           

MATEIXA HORA? 

Aquelles famílies que es trobin en aquesta situació i tinguin dificultats per            

poder organitzar-se cal que ho comentin a la tutores dels seus fills i filles i               

es buscarà la solució que s’adapti millor al pla d’obertura. 

 

2. ELS ALUMNES D’INFANTIL HAN DE PORTAR MASCARETA A L’ACOLLIDA?  

La mascareta, a data de 14 de setembre, no és obligatòria per l’alumnat             

d’educació infantil, per aquest motiu només l’han de portar a les entrades i             

sortides de l’escola. A l’estona d’acollida no cal que la portin posada. 

 

3. COM CELEBREM ELS ANIVERSARIS AQUEST CURS? 

Enguany els alumnes no poden portar cap pastís, ni coca ni cap menja de              

casa per celebrar el seu aniversari a l’escola. L’equip docent vetllarà per fer             

un aniversari on l’alumne sigui el protagonista i serà celebrat des d’una            

vessant pedagògica i emocional.  

Com ja sabeu, tampoc es poden portar llaminadures ni objectes de casa.  

 

4. ELS ALUMNES PODEN TREURE’S LA MASCARETA EN ALGUN MOMENT? 

Sí, l’alumnat es pot treure la mascareta sempre que estigui amb el seu grup              

estable a l’hora dels àpats, quan hagi de fer una activitat física intensa             

(p.ex: activitat d’educació física) i en algun moment puntual si l’activitat ho            

requereix  i sempre que es pugui garantir la distància. 
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5. ELS ALUMNES MENORS DE 6 ANYS DE 1r HAN DE PORTAR MASCARETA            

DINS LA CLASSE? 

Des de Sanitat la obligatorietat de la mascareta és a partir dels 6 anys. No               

obstant, a l’escola, aquesta obligatorietat la traslladem al nivell de 1r           

d’educació primària.  

 

6. LES FAMÍLIES PODEN TRIAR SI FAN PISCINA O NO, FINS QUE MILLORI LA             

SITUACIÓ? 

No. L’activitat de natació començarà el dimarts 6 d’octubre i s’emmarca           

dins l’horari lectiu i de la programació de centre, motiu pel qual només els              

alumnes que estiguin malalts o presentin justificant mèdic podran         

absentar-se de fer l’activitat.  

 

7. ELS ALUMNES PODEN PORTAR COSES DE CASA? 

No. Donada la situació de pandèmia i les mesures que cal seguir de neteja i               

desinfecció no es podran portar joguines ni objectes de casa, a excepció del             

llibre de lectura personal.  

 

8. COM QUE ELS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR VAN AL PARC DEL BUGARAI            

A L’HORA DEL PATI, ES DESINFECTARÀ AQUESTA ZONA? 

Els serveis de neteja de l’Ajuntament són els que tenen la competència de             

la neteja dels parcs i zones públiques.  

L’escola vetllarà per agafar els materials de l’escola (pilota, cordes…) del           

grup estable i fer la desinfecció pertinent. 

 

9. SI AL MENJADOR ES QUEDEN NOMÉS 1 O DOS ALUMNES D’UN GRUP            

ESTABLE HAURAN D’ESTAR SOLS A L’ESTONA LLIURE? 

SÍ. Seguint les instruccions de sanitat els grups estables no es poden            

barrejar. 

 

10. A EDUCACIÓ INFANTIL QUIN ÚS FARAN DE LA MASCARETA AL           

MENJADOR? 

L’alumnat d’educació infantil es posarà la mascareta per anar al menjador i            

se la traurà per dinar. Els de P3 se la tornaran a posar fins arribar a la seva                  

FAQS 



aula, on faran la migdiada. Els de P4 i P5 podran sortir al pati i no la duran                  

posada. 

 

 

11. LES MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL SEMPRE HAN DE PORTAR         

MASCARETA? 

Sí, les mestres d’educació infantil han de portar mascareta a l’aula, tot i             

que se la poden treure momentàneament de forma puntual si l’activitat ho            

requereix (consciència fonològica, pràxies…) 

 

12. AMB ELS SÍMPTOMES DE MOCS I TOS CAL ENGEGAR EL PROTOCOL DE             

COVID? 

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

infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19          

quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista següent: 

 

● Febre o febrícula>37,5oC 

● Tos 

● Dificultat per a 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) 

 

13. S’HAN FET CANVIS EN LES ENTRADES I SORTIDES? 

Sí.  

L’alumnat de 5è entra i surt al matí a l’escola per la porta 1 a les 8,45, a les                   

12,15h. D’altra banda, tot l’alumnat de 5è i 6è entren i surten a la tarda per la                 

porta 4, a les 15h i a les 16,30h. 

 

14.  S’HAN FET CANVIS D’ESPAIS? 

Sí, els alumnes de 3rA a partir de dilluns estaran ubicats al menjador. 

Seguiran entrant per la porta 3 i aniran directament a la seva aula, on es               

podran rentar les mans, ja que hi ha piques al menjador.  
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● Fruit d’aquest canvi d’espai, l’alumnat de P3, P4, P5 i 1r podrà fer sessions              

de psicomotricitat al gimnàs a la part que queda lliure ja que el menjador              

només ocupa la meitat del gimnàs. 

 

15. QUIN ÉS L’ESPAI DE MENJADOR, ACOLLIDA I CALAIX DE SASTRE? 

A partir de dilluns vinent dia 21 de setembre tots aquests serveis es faran al               

gimnàs de l’escola. No hi ha afectació en entrades i sortides. 

 

16. ELS ALUMNES PODEN PORTAR PATINET O BICICLETA A L’ESCOLA? 

Sí, el poden portar.  

Els qui entren per la porta 1 l’han de deixar a l’aparcabicis. 

Els qui entren per la porta 2 i la porta 3 l’han de deixar en un palet que hi                   

haurà al costat de la porta. 

 

17. QUI ÉS EL DESTINATARI DEL CORREU PROM DE CADA GRUP CLASSE? 

L’encarregada de gestionar aquest correu prom és la tutora de cada grup            

classe.  

 

18. ACLARIMENTS SOBRE EL DOCUMENT “AUTORITZACIÓ PER AL        

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE CASOS I CONTACTES DE LA COVID-19 ALS           

CENTRES EDUCATIUS: 

 

- Aquesta autorització ha arribat a l’escola des del Departament de          

Salut. 

- Aquest document autoritza la realització de les proves PCR dins          

l’escola. Creiem que aquesta mesura es pren per evitar col·lapsar el           

CAP.  

- A hores d’ara el Departament ens ha comunicat que en cas de fer les              

proves PCR al centre, les famílies no podreu acompanyar als vostres           

fills. En cas que fos necessari fer-les, des de l’escola vetllarem perquè            

els alumnes estiguin acompanyats en tot moment per l’equip docent.  

- En cas que no autoritzeu fer les proves PCR a l’escola o no ens              

hagueu donat el document signat, haureu d’anar al CAP a fer les            

proves allà. 

- Després de realitzar la prova PCR a l’escola els alumnes hauran de            

marxar al seu domicili per fer la quarentena.  

FAQS 



 

 

Aquest és el segon  FAQS que fem, si s’escau, en publicarem noves edicions. 

Ens podeu fer arribar les vostres preguntes a través del mail de l’escola: 

a8065299@xtec.cat. 

 

Gràcies per totes les aportacions rebudes i la capacitat d’adaptació  

que estem tenint tots i totes. 

 

Seguim fent i construint escola entre tots i totes, com a comunitat ;-) 

 

Amb moltes ganes de seguir fent Escola i comunitat, 

Equip docent 
 

 

 

 

Caldes de Montbui, 18 de setembre de 2020 
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