
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Pau Casals 
 
 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Pau Casals 
 

ACOLLIDA 

 com es podran recollir els nens que es queden a acollida? Els nens  que 
aniran a acollida entren per la porta escola o per la porta de l’Olímpia? 
L’acollida enguany es farà a l’edifici del gimnàs. L’alumnat que faci ús 
d’aquest servei ha d’entrar per la porta principal de l’escola i anar 
directe a l’edifici del gimnàs. Es preferible que l’alumnat entri sol al 
recinte escolar i només en el cas dels petits (educació infantil) pot 
entrar un acompanyant al recinte escolar per acompanyar-lo. 
Dins l’espai d’acollida es crearan sectors diferenciats per minimitzar el 
contactes dels alumnes.  
Serà obligatori dur mascareta i abans d’entrar al recinte rentar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic. 

 

 A l'acollida de 7,30h podran esmorzar? 
Si. 
 

 No m'ha quedat clar l'acollida, 4t, 5 i 6è estaran separats o tota la l'acollida 
es farà al gimnàs? 
 L’acollida es farà al gimnàs per a tot l’alumnat del centre 

 

 A la acollida com es farán els controls? 
Si, a l’entrar s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i s’està 
valorant la presa de temperatura. 
 

ADAPTACIÓ DE P3 
 el tema de l’adaptació de P3 com anirà aquet any?  

Caldrà adaptar l’adaptació a la situació i a les mesures de seguretat 
que marqui PROCICAT.  A la reunió d’inici de curs de P3 se’n donaran 
tots els detalls. 
 

 Els nens de P3 poden anar a l'escola només pel matí? o és obligatori que hi 
vagin a la tarda també? 
La decisió la pren cada família, es pot comentar amb la tutora i valorar 
cas a cas. 
 
 

AIGUA 
 Es podrà portar aigua al centre?  

Si, enguany de forma excepcional convé que cada alumne, porti la 
seva ampolleta d’aigua. Sempre marcada amb el seu nom. 
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 els nens que fan un pla individualitzat el seguirán fent? 

 La SIEI seguirà atenent els alumnes? 
Si, l’atenció a la diversitat és un tema que és molt present a l’escola i 

 es garantirà aquesta atenció (plans individualitzats, SIEI, EE, ...).
 
 
 

AULES COMUNES (informàtica,  biblioteca, ...) 
 Faran servir les aules d’informàtica? 

Les aules d’informàtica, igual que totes les aules comunes, es podran 
fer servir per un sol grup estable. Si ha de ser utilitzada per dos grups 
estables diferents el mateix dia, es faria primer,  una desinfecció de 
l’espai. 
 
 

BEQUES ESCOLARS 
 Aquest any es donaran beques? 

Si, seguint el procediment habitual. Hi ha beques de material escolar, 
de menjador i d’educació especial.  
 
 

CITA PRÈVIA 
 Si tenim la necessitat de entregar-vos alguna documentació, com ho podem 

fer si no podem entrar al cole? 
Truqueu per telèfon i us donarem cita prèvia 
 

 Com es demana cita prèvia? 
Truqueu per telèfon i us donarem cita prèvia.  
 
 

ENTRADES - SORTIDES 
 germans cicle inicial i cicle mitjà, com ho fem per recollida i deixada si tenim 

mateix horari assignat? 
Millor recollir primer l’alumnat més petit. Els alumnes de cicle mitjà i 
superior sortiran sols del centre, per la porta de vehicles de l’Olímpia.  
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  Es podria demanar a l'Ajuntament que es talli els carrers en les entrades i 
sortides? com s'està fent en les escoles del centre!!!   
S’ha fet la demanda explicita a l’Ajuntament. Esperem la resposta. 
 

 I el tema de la entrada al de p3 entenc que ha d’entrar una persona fins la 
porta?  
Exactament, un familiar entrarà per la porta exterior del centre i deixarà 
l’alumne a la porta del recinte escolar on serà recollit pel professorat 
(entrada P3 i P4) 
 

 Quins son els horaris de les entrades i sortides dels diferents alumnes? 
Estan detallats al pla d’obertura i al document de la reunió d’inici de 
curs de les famílies. 
 
 

ESBARJO 
 Quin horari es farà a l’esbarjo? 

 Definit al document d’obertura de centre. 
 

 Es pot garantitzar la desinfecció del pati amb la gent que es cola per les 
tardes i caps de setmana? 

Hi ha coses que no depenen del centre, com aquesta. Dins l’horari 
escolar es prendran totes les mesures de seguretat establerts a 
PROCICAT. Fora d’aquest horari no es pot garantir res, igual com no 
es pot garantir la desinfecció en el parcs urbans o inclús, en els 
carrers de la ciutat.  
 

 

ESCOLARITZACIÓ ON LINE 
 En cas de que s'hagin de quedar a casa per símptomes o malaltia, es 

podrien seguir les classes on-line? 
Quan un grup estable s’hagi de confinar es continuarà fent la formació 
però en format telemàtic. No es replicarà horari del centre , però tal i 
com està definit al Pla d’obertura de centre aprovat pel Consell Escolar 
el passat 3 de setembre, si hi haurà un contacte diari amb el 
professorat del GE, on s’indicaran quines tasques cal fer, com fer-les, 
etc.... 
 

 Si hi ha dos germans que estan confinats als mateix temps qui ens facilitarà 
eines per que els dos nens puguin fer classes On-line? 
Malauradament l’escola no disposa d’equipament tecnològic per  
l’alumnat.  
En cas que es donés la situació i hi hagués  coincidència horària de 
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connexió hauríeu de parlar amb els tutors  per intentar trobar la millor 
solució a cada cas. 
 

 Escola on-line horaris/temàtica igual que presencial/escola? 
No serà una rèplica de l’horari però si que es marcarà horari diari de 
connexió i activitats a fer. Les tasques seran més autònomes i 
l’acompanyament de l’equip docent serà més present. 
 

 A les classes on line, hi haurà els professors on line? O seran exercicis com 
es va fer en el confinament del tercer trimestre del curs 19-20) 
Si, a les classes on line hi haurà el professorat i les tasques que es 
plantegin seran diferents a les del confinament anterior.  Es podrà 
continuar treballant el temari i es faran activitats més autònomes. 
 

EXTRAESCOLARS 
 Quan es tindrà informació de les activitats extraescolars? 

L’AMPA hi està treballant, tant aviat com puguin informaran. 
 
 

FESTES 
 Enguany, degut a la situació pandèmica, no hi haurà festes a l'escola, ni 

venda de pastissos, etc... Oi? 
Respecte a les festes, evidentment s’hauran de replantejar. S’hauran 
d’anar prenent les decisions en funció de l’evolució de la pandèmia i 
les indicacions de PROCICAT.  
NO hi haurà patis oberts a les famílies i per tant NO hi haurà venda de 

 pastissos.
 

 Hi haurà festa de final de curs dels alumnes de sisè? 
S’aniran prenent les decisions en funció de l’evolució de la pandèmia i 

 les indicacions de PROCICAT.

 

GESTIÓ DE CASOS 
 Si en un grup estable dóna positiu un alumne , i aquest queda confinat, què 

passarà amb el germà? I amb el grup estable del germà?  
Se seguirà el protocol establert pel Departament de Salut i d’Educació. 
Els responsables de dir si cal confinar i a qui caldrà confinar serà el 
servei de vigilància epidemiològica territorial.  Seran ells qui en faran 
la valoració. 
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 Que passa si un docent és positiu? 
Se seguirà el protocol establert pel Departament de Salut i d’Educació. 
En principi els responsables de dir si cal confinar i a qui caldrà 
confinar serà el servei de vigilància epidemiològica territorial.  Seran 
ells qui en faran la valoració. 
 

 Al professorat se li faran PCR abans de començar el curs? 
De moment no està previst. 
 

 Cada família ha d’anar al seu cap o hi haurà un cap de referencia? 
Cada família ha d’anar al seu cap de referència i és allà on li faran 
l’atenció mèdica pertinent. Només l’escola ha de trucar a la infermera 
del cap de referència que el DdE ens indiqui. 
 

 hi haurà una infermera al centre? 
No. Tindrem assignat el telèfon per parlar amb una infermera de 
referència pel centre.  
 

 Si hi ha un positiu a cicle superior s’informarà al nostre cicle? 
Quan hi hagi un cas amb PCR positiu en GE, el servei de vigilància 
epidemiològica informarà a tots els contactes d’aquell GE. L’escola 
també n’informarà. 
 

 si hi ha algun alumne de risc es prendran les mesures addicionals? 
Si, però millor parlar amb la família de l’alumne i valorar cas a cas. 
 
 
 

GRUPS ESTABLES 
 Com seran els grups? 

Els grups estables seran els grups de classe habituals. En aquest grup 
estable hi haurà un professorat estable (3 ó 4 docents).  
Els diferents GE no tindran contacte entre ells: espais d’aula separats, 
sectorització d’espais al pati, horaris entrades, sortides, etc... 
 

 Quants alumn@s hi haurà per aula o per grup estable? 
El número d’alumnes varia en funció del nivell el promig està a 25 
alumnes per curs. 
 

 Quin criteri se segueix per formar grups estables?  
S’han tingut en compte  aspectes diversos com , higiene i seguretat, 
espais, equipaments, docents, etc... valorant en tot moment totes les 
opcions i compartint-les amb inspecció educativa.  
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 El 3 docents que estaran al que estaran con cada grup estable tindran 
proximitat amb la resta de professorat?,  
El Grup de professorat NO es considera grup estable de convivència, 

per tant només tindran contacte estret els professorat del mateix grup 

estable. 

 

 GRUPS WHATSAPP DE LES AULES 
 Seria interesant que els grup de WhatsApp de les classes estiguessin 

bloquejats i que només el delegat pugui escriure. De vegades quan s'envia 
una informació els comentaris fan que la informació inicial i important es 
perdi. 
Aquests grups son una eina útil i molt ben valorada per tots els 
sectors de l’escola. La responsabilitat és de tots els membres del grup,  
i això és clau pel bon funcionament d’aquesta eina. Traslladem la 
proposta a l’AMPA. Potser un decàleg o unes normes clares d’ús del 
grup podria ajudar.  
 

 

 JORNADA INTENSIVA 
 Us heu plantejat la jornada intensiva ?   

Totes les direccions de Sabadell i rodalies ens vam posar d’acord i es 
va fer petició formal al Departament d’educació per demanar, de forma 
extraordinària per aquest curs escolar, la Jornada intensiva. El DdE 
ens va contestar formalment, denegant la petició el 30 d’agost de 2020. 
 

 LAVABOS 
 hi ha reforç en la neteja de lavabos? 

La neteja als centres públics depèn de l’Ajuntament. Hem fet la petició 
i estem esperant el protocol de neteja. S’informarà quan el tinguem. La 
darrera reunió mantinguda amb el regidor d’educació de l’Ajuntament 
va comunicar que si que hi hauria aquest reforç al migdia. 
 

 Hi haurà major control d'higiene als banys? 
El professorat controlarà l’alumnat que anirà als serveis. Abans d’anar-
hi cal rentar-se les mans i al sortir també. 
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LLIBRES I MATERIAL 
 El primer dia d’escola cal portar el material i els llibres?  

Si, es pot portar el primer dia. 
 

  Hem de posar el noms als llibres? Folrar-los? 
Si, és important que tots els llibres, roba i material estiguin marcat 
amb nom i cognom de l’alumne.  
 

 El material de infantil serà compartit? 
Sí, hi haurà material compartit, principalment joguines...llapis, colors, 
plastilina etc  es faran individual en una bosseta o estoig per nen o 
nena i es guardarà al seu calaixet... 
 

 Com es retornen els llibres socialitzats? 
Enguany els llibres socialitzats seran d’ús individual.  
Si un alumne ha de retornar un llibre, aquests serà desinfectat o estarà 
en quarantena, abans de donar-lo a un altre alumne. 
 
 

MASCARETES 
 És obligatori dur mascareta l’alumnat de P5? 

La mascareta és obligatòria per tot l’alumnat de P5 fins a 6è en les 
entrades i sortides del centre, i per tots els desplaçaments de fora de 
l’aula. 
De forma excepcional, seguint les indicacions del DdE ara també serà 
obligatòria dins del propi GE fins que les autoritats pertinents no ens 
indiquin el contrari. 
 

 P5 farà classe amb mascareta? 
Dins l’aula, la mascareta és obligatòria per tot l’alumnat de P5 fins a 6è 
perquè així ho indica el DdE. No serà obligatòria quan ens ho indiquin. 
 

 No hem rebut cap indicació sobre el tipus de mascareta. Ha de tenir la 
protecció necessària? 
Difícil de contestar. Evitar les mascaretes de vàlvula i portar sempre 
mascareta homologada per sanitat (amb filtres homologats en cas de 
mascaretes de tela).   

.  Des de salut recomanen mascareta quirúrgica
 

 Els petits de P3 han de portar mascareta?  
No és obligatori però si la família ho considera oportú per les entrades 
i sortides se’n pot portar. 
 

 Els mestres de tots els cursos portaran mascareta? 
Si, ara per ara  és obligatori que tot el professorat porti mascareta. 
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 MENJADOR 
 S’ha valorat l'opció que els usuaris del servei de menjador dinin a la seva 

classe en tots els nivells? En el menjador es fa torns i s'ha de netejar entre 
servei i servei...? 
La logística per tal que tots els alumnes mengin a la seva aula és 
inviable, principalment per mesures de seguretat, també per personal i 
per la dificultat d’organització i distribució de paraments i menjar.  
L’alumnat de P3 tindrà un espai per menjar diferenciat i s’està 
estudiant per P4 i P5. 
A primària es faran dos torns i s’ampliarà l’espai del menjador ocupant 
també l’espai del vestíbul de l’entrada de menjador. 
Entre torn i torn hi haurà una desinfecció de l’espai i mobiliari (taules, 
cadires, etc...) 
 

 Es podria portar carmanyola amb menjar de casa i estris de casa? 
El DdE de moment no contempla aquesta opció ja que es pot garantir 
la cadena del fred de l’aliment i per tant garantir que el menjar estigui 
en les condicions òptimes per a ser consumit. 

 

 Com es pot fer la inscripció al menjador? Per la web de l’escola? 
Properament rebreu un formulari per inscriure els vostres fills i filles al 

 menjador.
 

 Dos germans del mateix curs però diferents grups estables, menjaran 
separats al menjador 
Si estan en grups estables diferents menjaran separats. 
 

 Podran fer servir el menjador els exalumnes ? Els que estan a l’INS Ferran 
Casablancas ? 
Si, el servei es continuarà oferint. Es donaran instruccions d’entrades i 
sortides. 
 

 Es barrejaran els nens de GE diferents? 
No, cada grup estable estarà a una taula i quan això no es pugui 
garantir mantindran la distància de seguretat que indiqui PROCICAT. 

  

 Han de dur mascareta al menjador ? 
Si, s’ha de dur mascareta a tots els espais fora de l’aula (en aquesta 
quan ho indiqui el DdE). Només se la trauran a l’hora de dinar. 
 

 

 MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 
 Com es farà la ventilació de les aules, higiene de taules, cadires, etc? 
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S’intensificarà la ventilació, neteja de mans, distanciament social, 
etc.... tal i com s’especifica a PROCICAT 
 

 Quina distància hi haurà entre taula i taula? 
Se seguiran totes les mesures de seguretat i higiene que determini 
PROCICAT. 
 

 Els alumnes més grans, cal que portin gel o sabó de mans a la motxilla? 
A les aules hi haurà sabó i gel hidroalcohòlic, però si volen poden 
portar una ampolleta personal amb gel hidroalcohòlic. 
 

 Com s'organitzaran després del servei de menjador, abans de començar 
classe per la tarda? 
Els monitors recullen l’alumnat a l’aula, els de primer torn van directe 
al menjador, els de segon torn faran activitats a l’aire lliure, sempre 
respectant el GE. 
 

 Hi ha algun pla de desinfecció de les aules i menjador? quina freqüència? 
Evidentment tots els espais del centre s’han de desinfectar i segons la 
normativa, una vegada al dia si no hi ha canvi de GE. Si hi ha canvi de 
GE s’han de desinfectar abans del canvi. 
 
 

RETARD 
 Si un nen arriba una mica tard, com fareu perquè se li prenguin les mateixes 

mesures sanitàries? Hi haurà algun responsable ? 
És important respectar al màxim els horaris d’entrada i sortida però, 
quan això no sigui possible, l’alumne serà rebut per personal de 
l’escola i se li prendrà en aquell moment la temperatura del centre. 
 
 

SÍMPTOMES 
 Tots els nens es passen quasi tot l’hivern amb mocs. Què caldrà fer? si 

tenen febre, diarrea, etc,.. d’acord, però sin només mocs? 
Les indicacions que ens ha donat salut respecte al tema és molt clara i 
restrictiva. Davant d’un d’aquests símptomes (especificats al pla 
obertura de centre) l’alumne no pot anar al centre i si es detecten a 
l’escola s’activarà el protocol de gestió de possibles casos covid. 
Cada família haurà d’omplir i signar una declaració responsable 
responsabilitzant-se que ho farà així. 
 

 Què passa amb l’alumnat al·lèrgic? 
Cal parlar-ne, possiblement caldrà una valoració mèdica perquè faci 
informe. 
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 Si em truquem a l’escola per dir qué un alumne té  mocs,  quan el puc tornar 
a portar? 
Quan ja no tingui símptomes. 
 

 Si té un justificant mèdic que diu que no és covid però que té molts mocs, 
l’alumne pot anar a l’escola  
Si hi ha una valoració mèdica si. 
 
 

SORTIDES I COLÒNIES 
 Tema colònies imagino que res aquest any... 

Les colònies que primària acostuma a fer durant el mes d’octubre no 
es faran. S’aniran prenent les decisions  de si es faran sortides,  
colònies, en funció de l’evolució de la pandèmia i les indicacions de 
PROCICAT.  
 
 

  TEMPERATURA (ALUMNAT) 
 es podrà prendre la temperatura a 100 nens en 10 minuts? 

El pla es va dissenyar sobre el paper i s’haurà de mirar quan es triga 
una vegada tinguem tot l’alumnat. Hi haurà 4 persones prenent la 
temperatura. Si cal fer alguna modificació es farà. 

 
 La entrada ha de ser una mica abans de menys deu per no fer cua per 

prendre-la? 

 No, es demana puntualitat en les entrades i sortides. 
 

 


