
HORARIS D'ENTRADA I
SORTIDA 

9:10h
12:30h
15:10h
16:30h

P3 P4 P5

1r i 2n 3r i 4t 5è i 6è

 9:00 h
12:20 h
15:00 h
16:20 h

8:50 h
12:10 h
14:50 h
16:10h

Accés: Porta principal

Accés: Rampa

 9:10 h
12:30 h
15:10 h
16:30 h

 9:00 h
12:20 h
15:00 h
16:20 h

8:50 h
12:10 h
14:50 h
16:10h



A primària: en cas que
l'alumne no surti sol, 1
progenitor o familiar podrà
accedir per la rampa al pati a
recollir l'alumne. S'haurà de
dirigir al punt de trobada de la
classe que estarà marcat al
pati. 

Informació important :
Entrades i sortides

Tots els i les alumnes han
d'entrar sols/es.

Molt important la puntualitat
a l'entrada i sortida per tal
d'evitar aglomeracions



Informació important :
Entrades i sortides

A Educació Infantil la
recollida es farà a la porta
principal de l'escola. Serà la
mestra qui acompanyi a
l'alumat a la sortida. En cap
cas podran entrar les
famílies, per tal de garantir
la seguretat de tots els
nens i les nenes.

Horaris
patis

Infantil: de 11:25 a 11:55 h
1r, 2n i 3r: 10:15 a 10:45 h
4t, 5è i 6è: 10:50 a 11:20h

Tots els alumnes
esmorzaran a l'aula.



Què heu de tenir en compte a diari
abans d’accedir al centre educatiu?

L’alumne/a no pot tenir una temperatura
superior als 37,5º ni haver reduït la

temperatura amb antitèrmics.
.

L’alumnat a partir de 1r de primària ha d’entra
amb la mascareta ben posada

Febre o febrícula
Tos*

Dificultat per a respirar
Mal de coll

Congestió nasal*
Vòmits o diarrees

Mal de cap
Malestar

Dolor muscular
*Atenció! Novetat!! Atès que el mal de coll i el
refredat nasal (amb o sense mocs) són molt
habituals en els infants, només s’haurien de

considerar símptomes potencials de Covid-19 quan
també hi ha febre o altres manifestacions de la llista

de símptomes.

L'alumnat no pot tenir cap d'aquests símptomes:

Full de declaració responsable



CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura es prendrà
en l'entrada del matí i la

tarda, en els punts de
trobada en el pati, per part
del tutor Abans d'entrar a

l'edifici escolar



Ús de mascareta

A Educació Infantil
la mascareta NO és
obligatòria.

A Educació Primària
la mascareta és
obligatòria. Tant dins
com a fora de l'aula.

La mascareta ha de ser
homologada i s'ha de

netejar de manera diària
(si és reutilitzable).



Ús de mascareta

Cal portar una bossa, de
paper o roba, preferentment,

per guardar la mascareta.

Recomanem dur una
mascareta de recanvi

La mascareta s'ha d'ajustar
bé a la cara 



PRIMÀRIA. Els
alumnes han

de dur de
casa un
estoig. 

Portar ampolla
d'aigua d'ús
individual a
partir de P5,
degudament

marcada amb el
nom

MATERIAL



Es farà sempre al pati.
En cas de pluja els
alumnes es quedaran a
la seva aula.

Educació física

No es farà ús de les
dutxes.

Cal venir canviat de
casa. 

La farà el propi tutor/a



Com a mesura de seguretat
caldrà concertar cita prèvia per a
poder parlar amb l'Equip
directiu del centre. A través de:

Mail escola:
a8020917@xtec.cat

CITA PRÈVIA

Telèfon: 93.798.20.26

Comunicat dins els sobre
de l'alumne

(preferentment)

Cita amb els mestres a través de:



Des del centre se us truca perquè
el/la vingueu a buscar i us poseu en
contacte, al més aviat possible, amb el
CAP de la Ronda Prim. NO HEU
D'ANAR AL CAP. Cal trucar des de
casa.  Si els símptomes són greus des
del centre es truca al 061 i se us avisa
d’aquest fet.

GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

SI  els símptomes apareixen a
l'escola:

CAP Ronda Prim
Ronda General Prim, 35

937 41 50 44



GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

Si  els símptomes apareixen fora
de l'escola:

Si els símptomes apareixen fora
de l’escola, heu de contactar amb

el CAP de referència (CAP
GATASSA -o CUAP si és
fora de l’horari d’aquest

937 41 60 73
CAP GATASSA



GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

El pediatra valorarà, si hi ha sospita de
COVID-19, i a  l’alumne/a o docent se li fa
una prova PCR el més aviat possible. 

El GESTOR COVID DEL CAP TRUCARÀ A
LA FAMÍLIA ( Llistat de contactes estrets)
 
Fins que s’obtinguin els resultats de la
prova, l’alumne/a o docent i els seus
convivents han de fer l’aïllament
domiciliari.
 
El grup no ha de fer aïllament
preventiu mentre s’estigui a l’espera
del resultat de la prova. Tampoc
els familiars amb qui convisquin els
membres del grup (inclosos els
germans).



GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

Els resultats de les PCR d’un cas
sospitós, es notifiquen a través de

La Meva Salut i/o per telèfon a
través del centre sanitari. Per tant,
és molt important que aquest curs
us doneu d’alta a La Meva Salut

(vosaltres i els vostres fills) a l’enllaç
lamevasalut.gencat.cat/alta



GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

TOT el grup ESTABLE ha de fer
aïllament domiciliari durant 14
dies després del darrer contacte
amb el cas positiu.
S’ha de fer una prova PCR a tots
els membres d’aquest grup.
El resultat negatiu d’un membre
del grup no eximeix de la
necessitat de mantenir l’aïllament
durant 14 dies, que és el període
màxim d’incubació del virus.

Si el resultat de la PCR
es positiu: 



GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

L'alumne es pot reincorporar al
centre un cop hagi desaparegut la

seva simptomatologia sempre
sota el criteri del professional

sanitari, que ha de decidir si és
aconsellable la tornada al centre
educatiu, en funció de l’evolució

mèdica de la persona.
De manera general, els nens i
nenes es poden reincorporar

quan faci 24 hores que no tenen
febre.

Si el resultat de la PCR
és negatiu: 



GESTIÓ DE CASOS
 COVID-19

A través del Servei de Vigilància
Epidemiològica, informarà als SSTT
d'Ensenyament, que informarà al
centre educatiu del resultat amb

la major brevetat possible

Si el resultat de la PCR
és negatiu: 



 Poden participar infants de
diferents edats i grups

estables.

La composició dels grups
sserà el més constant

possible per garantir la
traçabilitat.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

L’ús de mascareta és
obligatori (a excepció que
hi hagi una contraindicació

o es faci una pràctica
esportiva) a partir dels 6

anys d’edat.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS II

En la mesura del possible es
mantindrà la distància física

recomanada.

Com a criteri general, el material
que s'utilitzi serà d'us individual. Si

no fos possible, caldrà desinfectar-lo
abans i després de l'activitat. 



MENJADOR ESCOLAR

Espai: menjador. Augment de torns.
Entre torn i torn ventilació i

desinfecció

Els integrants d’un mateix grup
estable han de seure junts en unao

més taules.

Cal mantenir la separació entres les
taules de grups diferents.

En cas que en una mateixa taula hi
hagi alumnes de més d’un grup

caldrà deixar una cadira buida entre
ells per garantir la distància.



Últimes notícies
8 de setembre
Les  reunions entre el centre i les

famílies han de ser prioritàriament
telemàtiques / telefòniques. 

L'obligació de mascareta s’allargarà
durant les dues primeres setmanes
de curs, per indicació de l’Agència
de Salut Pública.  Passat aquest
període, es revisarà l’obligatorietat a
partir dels 6 anys, i  es determinarà
en funció del territori i estat de la
pandèmia.  Tots  els dimecres es
comunicarà a cada escola si el
dilluns següent continua
l’obligatorietat  de dur o no
mascareta, en funció de les
condicions de la pandèmia.


