


COM COMENCEM          
EL CURS?



HORARI  ESCOLAR
  INFANTIL PRIMÀRIA

MATÍ 09:15h.

12:30h.

09:00h.

12:30h.

TARDA 14:45h.

16:30h.

15:00h.

16:30h.



➔ 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)

NO POTS VENIR A L’ESCOLA SI TENS...

*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.



TAMPOC POTS VENIR A L’ESCOLA SI...

o Et trobes en aïllament perquè ha estat positiu 

  per a la COVID-19. 

o Estàs en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de      

diagnòstic molecular. 

o Convius amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
o Et trobes en període de quarantena domiciliària per haver 

estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 



GESTIÓ DE CASOS COVID
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  

Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es 
contactarà amb la directora del centre educatiu.

Se li col·locarà una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha 
iniciat símptomes – si és més gran de 2 anys– com a la persona que 
l’acompanya.

A continuació, la directora del centre educatiu haurà de realitzar 
les accions següents: 
 
1. Contactar immediatament amb la família per tal que vingui a 

buscar l’infant.
2. Recomanar que la família contacti amb el seu CAP de referència. 



El centre ha de demanar a les famílies de l’alumnat de 12 anys 
el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, 

si es dona el cas.
       

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ



✔ Mascareta BEN POSADA des de casa
✔ Mantenir la DISTÀNCIA DE SEGURETAT (1,5 metres)
✔ Rentat de MANS

✔  PUNTUALITAT 
        (L’alumnat no puntual no podrà ser atès de manera immediata)

ENTRADES i SORTIDES



ENTREM i SORTIM PER LA PORTA ASSIGNADA



✔ DUES MASCARETES, UNA BOSSA HERMÈTICA 
+ UNA CAPSA PER GUARDAR LA MASCARETA A    
L’HORA DEL PATI. (De 1r. a 6è.)

✔ UNA AMPOLLA D’AIGUA REUTILITZABLE. (De P3 a 6è)

A L’ESCOLA HAS DE PORTAR:



✔ Ventilació aules
✔ A Ed.Infantil quan es trenqui el grup estable 
hauran de portar mascareta, excepte P3.

✔ Mascareta posada (De 1r. a 6è.)
✔ Es permet que els alumnes comparteixin materials 
portats de casa sempre que compleixin condicions 
d'higiene.

✔ Agenda escolar: eina d’organització i comunicació (obligatòria)

DURANT LES CLASSES, 
SI SOM GRUP ESTABLE...



✔ Zones de pati rotatives.
✔ Rentat de mans abans i després.
✔ Esmorzar assegut.
✔ NOVETAT!!!
✔ Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el 

grup de convivència estable, no és necessari 
l'ús de la mascareta. Els infants han de portar 
la mascareta posada fins al pati i se l'han de 
treure un cop a l'exterior i desar-la a la 
capsa.

A L’HORA DE L’ESBARJO...



TUTORIES 
ED. INFANTIL

P3 - PATUFETS ELENA BERNAD

P4 - PINOTXOS ÈLIA SANCHO (AIDA CISNERO)

P5 - PEIX IRISAT LOURDES ORTUÑO

TÈCNICA EDUCACIÓ 
INFANTIL (TEI)

AIDA FIBLA



TUTORIES ED. PRIMÀRIA
1r. SÍLVIA VIDAL

2n. FINA GENÉ

3r. ARNAU FLORIT

4t.A M.JOSEPA SERRA (ÀNGELS FERNÁNDEZ)

4t.B GEMMA FUENTES

5è. LAURA GIL i OLGA MASDEU

6è.A NOELIA PUÉRTOLAS (CÈLIA LARA)

6è.B ANNA CASAS
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L’ESCOLA ÉS UN ESPAI 
DE RELACIONS I 
CONVIVÈNCIA 



BON CURS 21-22 A TOTHOM !!!!
Continuem


