
Els espais comuns Es ventilen i desinfecten 
després de cada ús ( hi ha un 
espai mínim de 15 minuts entre 
cada ús).

Cada grup-classe té un
•TORN i
•ESPAI diferents

•Per anar al pati:
PATI TRANQUIL / PISTA / PATI 
SORRA

(els espais van rotant 
setmanalment)

•Per dinar (LUDOTECA)

Les entrades i sortides 
són esglaonades per 
evitar aglomeracions

El grup de 3r
•entra a les 8:55 pel carrer 
Badia
•surt a les 16:25 pel carrer 
Badia.

PROTOCOLS covid19 a l’escola



•GRUPS ESTABLES de convivència

•Control de temperatura i neteja de mans i peus a l’entrada.

•Mascareta i distància.

•Aquest curs esmorzem a la classe!



A L’AULA:

Els infants es renten les mans
•abans i després d’esmorzar
•després de pujar del pati
•abans i després de dinar
•abans de marxar a casa

Els infants desinfecten la seva taula i cadira
•
abans i després d’esmorzar
•a l’aula d’informàtica
•a migdia
•abans de marxar a casa

Els infants es desinfecten les mans
•abans de fer servir un material comú

PROTOCOLS covid19 a l’escola



La mestra desinfecta:

• les zones d’ús més freqüents (manetes de portes, 
llums, finestres…)
• abans de començar la sessió de la tarda.
•
El material comú, cada cop que es fa servir.
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PROTOCOLS covid19 a l’escola

• Quan un/a alumne/a estigui pendent d’una prova PCR, ha de restar a casa. Si té 
germans/es, hauran d’estar a casa també fins que se sàpiga el resultat.

• En cas que la prova PCR surti positiva, s’hauran de seguir les indicacions del metge 
del CAP i informar immediatament a l’escola per què es puguin activar els protocols 
corresponents.

• En cas que la prova PCR surti negativa, el nen/a podrà incorporar-se a l’escola 
aportant el resultat que li haurà facilitat el seu metge mitjançant l’aplicació: La 
meva salut.

• A les escoles, poden venir a realitzar proves PCR, previ avís, per tal de tenir notícia 
dels positius asimptomàtics. És per aquest motiu que us hem lliurat les autoritzacions 
corresponents. Per als infants, la prova que es realitza és menys invasiva que la que 
es fa als adults. Avisarem a les famílies tan bon punt ho sapiguem.


