
 

Escola Jacint Verdaguer 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Des de l’Escola us informem que: 

 

- El Departament d’Educació està en contacte permanent amb el Departament de Salut i 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

- L’Escola segueix les recomanacions i mesures que ens estan arribant dels diferents 

departaments de Govern, ja que no tenim autonomia per prendre decisions significatives 

unilateralment. 

- Us demanem que en cas de febre, tos, dificultat per respirar o malestar general, eviteu 

portar a l’alumnat a l’Escola i seguiu les recomanacions del Departament de Salut. 

Notifiqueu telefònicament a l’Escola qualsevol d’aquestes incidències. 

- Des de l’Escola estem analitzant de manera particular cadascuna de les activitats que 

realitzem, seguint les indicacions del Departament d’Educació per tal de valorar la seva 

idoneïtat. 

- Des de les aules s’està fent un treball pedagògic adaptat al nivell, per tal de conscienciar en 

mesures preventives i reduir les angoixes que pot presentar l’alumnat.  

- Dins de la nostra autonomia de centre, us informem de les mesures que prenem: 

 Obertura d’una finestra a cada espai del centre per facilitar la ventilació 

durant les sessions. 

 Apertura les finestres de totes les aules durant el temps d’esbarjo. 

 Realització d’un esbarjo de 15 minuts durant la tarda, per ventilar aules. 

 Establir moments de rentat de mans amb sabó pautats en diferents moments 

del dia.  

 Reducció de reunions presencials entre el professorat i també de les 

entrevistes amb famílies. En cas de necessitat urgent, podeu trucar a 

l’escola: 93 379 23 92. 

 Pas de 2 a 3 torns de menjador, per reduir el nombre d’alumnes al mateix 

espai. 

 Eliminació de la migdiada de l’alumnat de P3, que sortiran al pati. 

 

Agraïm la vostra comprensió, us informarem tan ràpidament com sigui possible de les novetats que 

vagin sorgint al llarg dels propers dies.  

 

L’equip docent. 


