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Benvolgudes famílies: 

Esperem que estigueu tots bé de salut.  

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. Seguint les ordres 
d’organització i funcionament dels Centres Educatius dictades pel Departament 
d’Ensenyament, l’escola estableix aquest Pla d’actuació per al curs 2020-21 en el marc 
de la pandèmia pel Covid-19.  
 
1-Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat des d’educació infantil fins a 6è de 

primària. Donat que l’escola compta amb grups classe que oscil·len entre 20 i 26 

alumnes, s’organitzaran tenint en compte el nivell educatiu, tant a primària com a 

infantil. Es respectarà l’espai de referència per a cada un dels grups, així com també un 

tutor/a.  

S’ha procurat, com que és una escola d’una línia, tenir un tutor referent amb una 

segona persona dins l’aula, que pot ser un mestre de reforç o un membre de l’equip 

directiu. Aquesta persona s’emportarà un grup i realitzarà la mateixa activitat que el 

tutor.  

Aquest curs les especialitat previstes pels alumnes de primària queden anul·lades 

excepte l’anglès. 

La mestra d’educació especial entrarà a les aules de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 

L’assistència a l’escola és obligatòria exceptuant alumnes amb simptomatologia 

compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós;  

No convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat caldrà valorar cas per cas 

amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre 

l’educació presencial. 

En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà 

fent, de manera personalitzada, per via telemàtica. 
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2-Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

ACCÉS GRUPS HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

Carrer de l’alcalde 
Crespí 
Cicle Superior 

6è 9:00 - 9:10 h 
 

16:30 – 16:35 h 
 

5è 

Carrer Vallirana 
Cicle Mitja 

4t 9:10 - 9:20 h 
 

16:25 – 16:35 h 
 3r 

Carrer Vallirana 
Cicle Inicial 

2n          9:00 - 9:10 h 
 

       16:30 - 16:35 h 
1r 

Carrer Vallmanya 
Educació Infantil 

P5 9:00 - 9:10 h  16:15 – 16:20 h 

P4 9:10 – 9:15 h   16:20 – 16: 25 h 

P3 9:15 – 9:25 h  16:25 – 16:35 h 

 

És molt important que respecteu aquest horari i sigueu puntuals en portar el nen a 

l’escola, i en recollir-lo tant al migdia com a la tarda. Mentre espereu que s’obri la 

porta mantingueu la distància de seguretat.  Al migdia es plegarà a les 12,30 i cal que 

els recolliu per la porta indicada. A les tres es segueix entrant per la porta corresponen 

a cada cicle. 

Els nens i nenes portaran mascareta  fins a la porta de l’aula  mantenint la distància 

d’un metre i mig. Es recomana que la portin dins una bosseta de roba o paper, 

degudament marcat amb el nom i cognom. L’ús de la mascareta serà recomanable a 

primària −a partir de 6 anys−  i obligatori quan les circumstàncies de la pandèmia en 

aquell territori així ho indiquin.  

Per garantir la seguretat en els passadissos i l’hora d’esbarjo els alumnes portaran 

mascareta. El pati del centre queda delimitat per cada un dels grups estables. 

El centres faran un control diari de la temperatura dels alumnes a l’arribar a l’escola. 

L’esmorzar, de tots els alumnes de l’escola, es farà dins les aules, entre 15 i 20’ abans 

de baixar al pati. Abans i després hauran de rentar-se les mans. 

3-Servei de menjador 

El servei funcionarà amb normalitat. 

Per garantir la seguretat dels grups estables, es disposarà del gimnàs, per ser un espai 

prou ampli que ens permet les distàncies i mesures sanitàries. 

S’augmentarà el nombre de monitors/es, així com també el nombre de carros per 

transportar el menjar.  

Quan un alumne es posi malalt a l’hora de menjador, la coordinadora aïllarà a l’alumne 

en qüestió a consergeria i seguirà el mateix protocol que en la resta d’hores.  
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4-Pla d’acollida de l’alumnat de P3  

Donada la situació actual, creiem necessari l’ampliació de dies d’adaptació, de 3 a 5 

dies. A més es convocaran a les famílies el dia 10 de setembre, amb cita prèvia, per a 

que l’alumne/a conegui  a la tutora i es familiaritzi amb la classe. 

L’infant només podrà venir acompanyat per una sola persona i aquesta només podrà 

tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat. En cas 

de ser persona de risc  o presenti algun símptoma compatible amb el COVID19 o els 

hagi presentat en els darrers 14 dies, no podrà participar en el període 

d’acollida/adaptació P3. De la mateixa manera, aquelles persones acompanyants que 

pateixin una malaltia de risc davant de la COVID19, així com dones embarassades, 

hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu 

equip mèdic de referència. 

El període d’adaptació es desenvoluparà de la següent manera: el grup es partirà en 

dos, per ordre alfabètic, i restaran a l’aula  durant una hora i mitja. Entre grup i grup hi 

haurà un temps per poder netejar, desinfectar i ventilar adequadament l’aula.  

El primer torn anirà de 9:30- 10’30 h i el segon torn de 11:00-12:00 

Pla d’acollida alumnat de P-4 

S’establirà un període d’adaptació als nens de P4 (aprovat en el Consell Escolar del dia 

20 de juliol del 2020) durant tres dies. El grup es partirà en dos, per ordre alfabètic, i 

restaran a l’aula  durant una hora i mitja 

 Els torns seran de 9:15 a 10:15 i l’altre de 10:45 a 11’45 h. 

5-Mesures específiques 

Els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar quan el personal del 

centre ho cregui convenient, i amb les mesures pertinents. Només es podrà accedir al 

recinte escolar amb cita prèvia, especialment per parlar amb direcció i secretaria. Cal 

telèfon per demanar-la. 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. En cas de detectar 

algun d’ells en el àmbit familiar no poden portar l’alumne a l’escola.  Sempre ho 

hauran de comunicar al centre docent (via e-mail o telèfon) i telefonar 

obligatòriament al pediatre. (Veure annex) 

6-Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 Desinfecció d’objectes i espais, amb productes adients i neteja prèvia a la 

desinfecció, dels espais, més d’una vegada al dia. 

 Ventilació continua  
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L’ajuntament de Sabadell oferirà un Pla de Neteja per a les escoles  

 

 

Aquelles famílies que durant el confinament l’escola us va deixar dispositius 

electrònics, cal que els retorneu el primer d’escola. 

 

                                                               Atentament 

                                                              Equip directiu 

 

 

ANNEX 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 Febre o febrícula (no superior a 37,5º), ni haver reduït la temperatura amb 

antitèrmics. 

 Tos 

 Dificultat per respirar 

 Congestió nasal 

 Mal de coll 

 Mal de panxa 

 Vòmits 

 Diarrea 

 Malestar 

 Dolor muscular 

 Mal de cap 


