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INTRODUCCIÓ 
 
El nou curs que ens espera no serà un curs com estem acostumats. Seguint les 
instruccions d’inici de curs 2020-2021 i el pla d’actuació pel marc de la pandèmia, des 
de l’escola l’intentarem encarar amb la màxima normalitat possible sense deixar de 
seguir amb tot el rigor les mesures de prevenció, higiene i seguretat que ens 
recomanen –i ens recomanaran– les autoritats sanitàries. 
 
 
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 
 
Les classes no podran superar un nombre màxim de 25 alumnes i seran considerades 
com a  grups estables en les que entraran el mínim de mestres possibles. Aquesta 
consideració de grups estables significa que no es barrejaran amb altres alumnes de 
l’escola i en el cas de barrejar seria seguint les instruccions de les autoritats sanitàries. 
Dins de l’aula del grup estable no és obligatori l’ús de mascaretes per alumnes i 
tutors/es, però sí ho és pels especialistes que imparteixen classes en el grup. 
Durant les dues primeres setmanes de curs, la mascareta és obligatòria per tota la 
primària i, segons el grau de risc de la nostra zona, indicaran si la mascareta es pot 
treure a l’aula. 
 
Les taules i cadires de les aules estaran distribuïdes segons aquest plànol: 

 
 
  



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 

5 

 
 
 
 
 
L’organització quedaria de la següent manera: 
 

GRUP NOMBRE 

ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

 

ALTRES 

DOCENTS 

que intervenen 

 

Personal d’atenció 

educativa, que 

intervé en aquest  

grup 

ESPAI 

estable 

d’aquest grup 

P-3 21 Bea 

 

Psicomotricitat TEI 

EE 

 Aula P-3 

P-4 25 Toñi Psicomotricitat 

Anglès 

Suport 

EE 

 Aula P-4 

P-5 25 Mari Carmen Psicomotricitat 

Anglès 

Suport 

EE 

 Aula P-5 

1r A 18 Raquel E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Vetlladora 

Creda 

 Aula 1r A 

1r B 17 Sara E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Creda 

 Aula 1r B 

2n A 21 Paqui E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Aula 2n A 

2n B 21 Pilar Soro E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Aula 2n B 

3r A 24 Sònia E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Creda 

Acollida 

Aula 3r A 

3r B 23 Yasmina E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Vetlladora 

Acollida 

Aula 3r B 

4t A 25 Ariadna E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Vetlladora 

Creda 

Acollida 

Aula 4t A 

4t B 25 Vicky E.F Suport Aula 4t B 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 

6 

Música 

Anglès 

Religió 

EE 

Creda 

Acollida 

5è A 19 Raúl E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Acollida 

Aula 5è A 

5è B 19 Anna E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Acollida 

Aula 5è B 

 5è C 19 Veronica E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Acollida 

Aula anglès 

6è A 20 Jordi Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Vetlladora 

Acollida 

Aula 6è A 

6è B 20 Alex E.F 

Música 

Anglès 

Religió 

Suport 

EE 

Vetlladora 

Acollida 

Aula 6è B 

 
 
 
 
Els grups estables seran els grups classe que hi ha a l’escola excepte el nivell de 5è 

perquè supera la ràtio de 25 alumnes. Per a poder fer aquest grup “covid” es 

barrejaran els nens i nenes de les dues classes, el 5è A i el 5è B, en tres grups amb el 

mateix nombre d’alumnes i seguint els següents criteris: 

 

-          Nivells d’aprenentatge 

-          Alumnes amb NEE 

-          Alumnes conductuals 

-          Nens i nenes 

-          Noms repetits 

-          Amistats i relació positiva entre els alumnes 

 

 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 

mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és 

estable al grup.  
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Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, els suports es faran dintre de 

l’aula (2 professionals estables del grups o utilitzant la distància o mascareta per poder 

fer l’atenció educativa dins l’aula).  

Quan fem subgrups, per a religió o, en algun cas, per a suports educatius fora de 

l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà 

mantenir la distància de seguretat  i utilitzar la mascareta.   

Les activitats o matèries que estaran subjectes a aquesta circumstància són les 

següents: 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

ELS ALUMNES 

DOCENT HORARI (NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS) 

Religió  A determinar Religió A determinar 

Aula d’acollida  A determinar EE A determinar 

Suport NEE  A determinar EE A determinar 

 
 
 
 
 
 
ÚS DELS ESPAIS COMUNS 
 
AULES ESPECIALITATS 
 
L’escola no contempla que els diferents grups facin servir un espai que no sigui la seva 
aula i per tant no s’utilitzarà la biblioteca, l’aula d’anglès, l’aula de ciències, les 
aules d’emocional ni el gimnàs i el professorat especialista impartirà les classes 
a cada aula, excepte Educació física que ho farà al pati o a l’aula de 
psicomotricitat i el de religió que ho farà a l’aula de música. 
 
L’aula de psicomotricitat d’Educació Infantil sí s’utilitzarà ja que les sessions són 
espaiades en el temps i es poden desinfectar després de cada ús. 
 
La biblioteca s’utilitzarà pels alumnes que venen en transport escolar i pel torn del 
menjador d’educació infantil. 
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LAVABOS 
 
Cada cicle tindrà assignat un lavabo de la següent manera: 
 

Ed INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Lavabo de cada classe Lavabos del pis de dalt Lavabos de la primera 
planta 

Lavabos del pati 

 
Com a norma general l’alumnat haurà d’anar al lavabo individualment i sempre 
abans o després del pati, ja que durant aquest, romandran tancats, excepte a 
Infantil que sí podran anar perquè el lavabo està dintre de la zona de cada grup 
estable. Serà el professorat el responsable d’assegurar-se que no hi ha cap nen/a al 
lavabo, preguntant a la resta de mestres del cicle i, en el cas d’infantil, serà 
l’encarregat de tancar la porta del lavabo que dóna entrada pel pati. 
 
Per anar al lavabo s’haurà de fer servir la mascareta, rentar-se les mans i  posar gel a 
la tornada a la classe (a infantil la mascareta no). 
 
 
 
 
 
ÚS DEL MATERIAL 
 
 
MATERIAL PROPI DE L’ALUMNE 
 
L’alumnat de Primària portarà el seu material personal e intransferible (estoig, llibres, 
llibretes, material de música i motxilla) i se l’emportarà tot en acabar el dia. Tant 
aquest material com ara jaquetes i/o abrics i/o dessuadores, s’hauran d’entrar a la 
classe i tenir-los al lloc de cada nen/a. No es faran servir els penjadors dels 
passadissos.  
 
En el cas d’Infantil, el material serà comú d’aula i les bates de classe es quedaran a la 
motxilla (aniran i tornaran cada dia) i les del menjador estaran en una capsa. 
 
MATERIAL COMÚ DE CADA CLASSE 
 
A dintre de cada classe hi haurà el material comú com ara: Cartolines, ceres, pinzells, 
pintura, plastilina, plastificadores, tisores, etc. Aquest material no es podrà barrejar 
en cap cas amb cap altra classe. 
 
En el cas que fos necessari la utilització d’algun material de l’aula de ciències i/o 
de l’aula de matemàtiques, només el tutor o tutora el podrà agafar i l’haurà de 
desinfectar després del seu ús, a l’igual que les plastificadores i d’altres estris 
voluminosos comuns de cicle. 
 
 
 
 
 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 

9 

HORARI DE CENTRE 
 
Degut a les mesures extraordinàries a causa de la Covid 19, aquest curs l’horari de 
centre serà diferent per a cada curs ja que aquests han d’entrar i sortir amb 10 minuts 
de diferència i per diferents accessos. No obstant això, el nombre d’hores de 
permanència al centre no canvia. 
 
 
ENTRADES I SORTIDES 
 
MATÍ 
 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Porxo entrada principal de l’escola P-5 8:15-8:20 11:45-11:50 

Porxo entrada principal de l’escola P-4 8:25-8:30 11:55-12:00 

Porxo entrada principal de l’escola P-3 8:35-8:40 12:05-12:10 

Porta cuina/ escales emergència 1r 8:35-8:40 12:05-12:10 

Porta cuina/ escales emergència 2n 8:25-8:30 11:55-12.00 

Porta cuina/ escales emergència 3r 8:15-8:20 11:45-11:50 

Pati Primària 4t  8:35-8:40 12:05-12.10 

Pati Primària 5è 8:25-8:30 11:55-12:00 

Pati Primària 6è 8:15-8:20 11:45-11:50 

 
 
 
 
TARDA 
 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Porxo entrada principal de l’escola P-4 14:55-15:00 16:25-16:30 

Porxo entrada principal de l’escola P-5 14:45-14:50 16:15-16:20 

Porxo entrada principal de l’escola P-3 15:05- 15:10 16:35-16:40 

Porta cuina/ escales d’emergència 1r 15:05- 15:10 16:35-16:40 

Porta cuina/ escales d’emergència 2n 14:55-15:05 16:25-16:30 

Porta cuina/ escales d’emergència 3r 14:45-14:50 16:15-16:20 

Pati Primària 4t  15:05- 15:10 16:35-16:40 

Pati Primària 5è 14:55-15:00 16:25-16:30 

Pati Primària 6è 14:45-14:50 16:15-16:20 

 
Els tutors/es entraran i sortiran sempre amb el seu grup i estan obligats per la situació 
extraordinària en la que ens trobem, a complir l’horari amb màxima puntualitat. Si 
un alumne arriba tard i la seva classe ja ha entrat, s’haurà d’esperar fora del centre 
a que la resta de classes hagin entrat. Després d’això, podrà entrar i un membre de 
l’equip directiu l’acompanyarà a la seva aula. 
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RECOMANACIONS FAMÍLIES GESTIÓ DE L’ESPAI FORA DEL CENTRE 
(ENTRADES I SORTIDES) 
 
Per mesures de seguretat les famílies no podran entrar al centre (excepte P3 com 
s’estableix al document d’adaptació d’aquest curs). Es recomana que si heu de deixar 
a més d’un alumne, espereu  l’hora d’entrada i de sortida als espais del costat de 
l’escola (parc, aparcament etc...) i no a la porta del centre per evitar aglomeracions. 
 
 
ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo. Per afavorir el manteniment 

de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de pati, farem torns:  

PRIMER TORN: De 10:00 a 10:20 1r, 2n i 3r 

SEGON TORN: De 10:30 a 10:50 4t, 5è i 6è 

 

PATI PRIMÀRIA 

PRIMER TORN Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

DILLUNS 
 

1A 1B 2A 2B 3A 3B  

DIMARTS 
 

3B 1A 1B 2A 2B 3A  

DIMECRES 
 

3A 3B 1A 1B 2A 2B  

DIJOUS 
 

2B 3A 3B 1A 1B 2A  

DIVENDRES 
 

2A 2B 3A 3B 1A 1B  

 

SEGON TORN Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

DILLUNS 
 

4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 

DIMARTS 
 

6B 4A 4B 5A 5B 5C 6A 

DIMECRES 
 

6A 6B 4A 4B 5A 5B 5C 

DIJOUS 
 

5C 6A 6B 4A 4B 5A 5B 

DIVENDRES 
 

5B 5C 6A 6B 4A 4B 5A 
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Els diferents espais quedaran degudament delimitats. 
  
El centre comprarà porta mascaretes per a tots els alumnes, que hauran de fer servir 
a l’hora del pati, és a dir, baixaran amb la mascareta i quan arribin a la seva zona, el 
tutor/a tindrà una caixa amb tots els porta mascaretes on els alumnes la guardaran  
fins que sigui l’hora de pujar a la classe. Tant la sortida com l’entrada es farà per ordre 
de proximitat a les escales i avisant-se entre mestres. 
 
Tot l’alumnat del centre esmorzarà 10 minuts abans de sortir al pati, a la seva  aula i 
les files es faran dintre de l’aula. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

1 2 3 4 

5 

6 

7 
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PATI D’INFANTIL 
 
El pati d’Infantil es dividirà en tres zones, una per a cada curs just davant de la seva 
classe. L’horari de pati és de 10 a 10:30h.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZONA PATI P3 
 

 

 

 

ZONA PATI P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA PATI P5 

 

 

 

 

 

 
 
CLASSE DE 
P3 

 

 

 

 

CLASSE DE 

P4 

 

 

 

 

 

CLASSE 

DE P5 

 

 

AULA 

PSICOMOTRICITAT 

 

 
 
 
 
ALUMNES AMB SERVEI DE TRANSPORT 
 
Depenent de l’hora d’entrada de cada alumne, aniran directament a la seva fila o a la 

biblioteca, mantenint les distàncies de seguretat, portant la mascareta i amb un adult 

de referència. 

 
SORTIDES EN CAS DE PLUJA 
 
A començament de curs cada alumne de Primària haurà de portar un paraigües que 
romandrà a l’aula en una capsa per fer-ho servir els dies de pluja. Les entrades i 
sortides es faran de la mateixa manera (com quan no plou). 
 
Pel que fa a Infantil, les famílies podran anar fins al porxo de la classe mantenint 
l’ordre, les distàncies de seguretat i portant mascareta. 
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REUNIONS PARES 
 
Tots els tutors i/o especialistes tenen una hora d’atenció als pares i es convocarà via 
agenda, full de petició d’entrevistes i/o mail. Aquesta serà virtual. 
També podeu concertar cita mitjançant el mateix procés. 
 
 
RETARDS I ABSÈNCIES 
 
S’han de comunicar al tutor/ a través de l’agenda, trucant a l’escola o per mail i han 
d’estar justificats/es. 
 
 
RETARDS 
 
Demanem amb antelació puntualitat en arribar a l’escola pel bon funcionament de les 
activitats programades a l’aula, per mesures de seguretat i per evitar aglomeracions . 
Si el retard  no està justificat i és reiteratiu, després de tres avisos, l’alumnat no podrà 
entrar a l’aula fins que no comenci la sessió següent i es quedarà amb un membre de 
l’equip directiu. 
 
ABSÈNCIES 
 
Les absències s’han de justificar a l’agenda o el full que us proporcionarà el mestre. 
Si és una visita mèdica cal també el justificant de la visita. 
 
 
 
RETARDS EN LA RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 
 
Si per causa excepcional, l’alumne no és recollit a l’hora prevista, es trucarà al telèfon 
de contacte i el nen/a romandrà a l’escola amb el mestre que en aquell moment estigui 
atenent el grup fins que el vinguin a buscar. 
 
En cas que aquest temps d’espera arribi a 30 minuts i no s’hagi aconseguit contactar 
amb la família, l’alumne passarà a custòdia de la policia i s’omplirà el full que el centre 
té preparat. 
 
 
QUEIXES I RECLAMACIONS 

 

El protocol del centre és el següent: 

 

1- Adreçar-se al tutor/a i/o a l’especialista i intentar resoldre el conflicte. 

2- Si és necessari i el problema no s’ha resolt, demanar hora a direcció 

telefònicament. 
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NORMES GENERALS COVID 19 
 
 
● És obligatori l’ús de mascaretes tant a l’entrada com a la sortida (excepte 
Educació Infantil), així com per desplaçar-se pel centre (anar al lavabo, anar al pati, 
etc.) i respectar la distància de seguretat. 
 
● En entrar o sortir de l’aula, així com al pati, lavabo i/o Ed Física s’han de netejar 
les mans amb gel. 
 
● El material que porti l’alumne anirà a casa cada dia i no es deixarà a l’escola 
excepte els porta mascaretes, els paraigües, les bates i la roba de recanvi de P3. 
 
● No es faran servir els penjadors dels passadissos i els alumnes tindran els 
seus abrics i/o motxilles a dintre de la seva classe. Les bates de classe i del menjador 
estaran en una caixa. La roba de recanvi estarà penjada al passadís al penjador i 
només podrà agafar-la la tutora. 
 
● No es podran utilitzar els lavabos de Primària, la font a l’hora del pati ni els 
vestidors en cap moment. 
 
● El gimnàs, en horari lectiu,  només es podrà utilitzar en casos molt 
excepcionals i s’haurà de desinfectar després de cada ús. 
 
● No s’utilitzaran, en horari lectiu, la biblioteca, l’aula de ciències, l’aula d’anglès 
ni cap espai si no és estrictament necessari i en aquests casos, s’hauran de 
desinfectar després de cada ús. 
 
● A la sala de mestres es pot fer servir la cafetera i el microones prèviament 
netejades les mans amb gel hidroalcohòlic i mentre es dina i s’esmorza s’ha de 
mantenir la distància de seguretat. 
 
● L’escola comptarà amb un gestor covid que tindrà contacte directe amb el 
referent del CAP i els gestors covid del municipi. 
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ÚS DE LA MASCARETA   
   

Col·lectiu   Indicació   Tipus de 
mascareta  

1r   cicle  d’educació 
infantil (0-3 anys)   

No indicada   _   

2n   cicle   d’educació   
infantil (3-6 anys)   

No obligatòria   Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE   

De 1r a 4t de primària   No obligatòria si s’està amb el grup de 
convivència dins de l’aula. Indicada 
fora del grup quan no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres.    

Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE   

A partir de 5è de primària, 
secundària, batxillerat, 
formació professional i 
centres de formació d’adults   

No obligatòria si s’està amb el grup de 
convivència dins de l’aula. Indicada 
fora del grup quan no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres.   

Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE   

Personal docent i no docent   Recomanable en els grups estables. 
Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents grups, 
quan no forma part del grup de 
convivència estable i no es pugui 
mantenir la distància d’1,5 metres.    

Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE   

 
 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID 19 

 
Aquest serà el protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclourà la 

ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública.   

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte 
dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es 
requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 
 
El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a 
tots els gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de Catalunya 
amb els telèfons de contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la 
traçabilitat de contagis. 
 
Les famílies, han d’haver signat una declaració responsable per la qual es 
comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre 
educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades 
personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la 
traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 
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REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU 
 
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu 
fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5oC ni la 
nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 
 
 
 
TAULA DE SIMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 
 
● Febre o febrícula 
● Tos 
● Dificultat per a respirar 
● Mal de coll 
● Congestió nasal 
● Mal de panxa 
● Vòmits i/o diarrees 
● Mal de cap 
● Malestar 
● Dolor muscular 
 
 
 
No es pot anar a l’escola, si l’infant o la persona adulta presenta alguna de les 
següents situacions: 
 
●  Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
●  Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 
● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
● Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

com  a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
 

 
 
 
 
❖ En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip 
pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu.  
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DETECCIÓ DE CASOS 
 
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 (aules 

d’educació emocional). 
● Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 
col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a 
la persona que l’acompanyi. 
● Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació 
de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, 
tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 
 
A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents 
accions: 
 
● En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la 
família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
● Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es 
traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció 
primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del 
sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 
epidemiològic. 
 
 
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, 
fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries. 
 
 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 
tancaments parcials o total del centre serien: 
 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot 

el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es 

produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test 

PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret 

d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix 

de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període 
màxim d’incubació. 
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● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) 

→ tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i 

depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la 

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es 

farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin 

contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als 

contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 
dies que dura el període màxim d’incubació. 
 
 
● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups 

de convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té 

consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups 
de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 
vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de 
l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a 
tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 
diagnosticat. 
 Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 
 
 
No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest 
cas, els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera 
del resultat de la prova. 
 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per 
l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de 
casos mitjançant test microbiològics més enllà dels grups de convivència on 
s’hagin detectat casos. 
 
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per 
PCR als 6 mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 
 
 
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de 
l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 
terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 
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RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la 
persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les 
recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia 
transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 
hores que es troben sense febre. 
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha 
estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les 
recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de 
l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la 
resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 
reincorporació a l’escola. 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 
 
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR 
i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el 
resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són 
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa 
de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un 
resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període 
màxim d’incubació. 
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que 
integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el 
moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es 
confirmés la positivitat en aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els grups 
de convivència dels germans o familiars convivents. 
 
 
GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 
 
 La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula 
de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, 
haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció 
primària el més ràpidament possible. 
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-
CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es 
prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la 
mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància 
Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat 
anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si 
necessita agafar la baixa laboral.  
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Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des 
del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas 
positiu. 
Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu 
un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense 
febre i/o altres símptomes. 
Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL 
es coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal 
com indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos 
laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. 
 
 
 
GRAELLES RESUM 
 

CASOS  

POTENCIALS   

ESPAI  

HABILITAT PER  

A L’AÏLLAMENT  

PERSONA  

RESPONSABLE  

DE REUBICAR  

L’ALUMNE/A I  

CUSTODIARLO FINS QUE  

EL VINGUIN A  

BUSCAR  

PERSONA  

RESPONSABLE  

DE TRUCAR A  

LA FAMÍLIA  

PERSONA  

RESPONSABLE  

DE  

COMUNICAR  

EL CAS ALS  

SERVEIS  

TERRITORIALS  

INFANTIL Aula emocions El docent que estigui en 

aquell moment a l’aula 

avisarà un membre de 

l’equip directiu. 

Un membre de 

l’equip directiu.  

Directora  

PRIMÀRIA Aula emocions El docent que estigui en 

aquell moment a l’aula 

avisarà un membre de 

l’equip directiu. 

Un membre de 

l’equip directiu.  

Directora  
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Es farà un seguiment dels possibles casos a partir d’aquesta graella: 
 

ALUMNE/A DIA I HORA 

DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 

DEL 

PROTOCOL 

SEGUIT I 

OBSERVACIONS (incloure 

el nom de la persona que ha 

fet les actuacions i el nom 

del familiar que l’ha vingut a 

buscar) 

PERSONA DE 

SALUT AMB 

QUI ES 

MANTÉ 

EL 

CONTACTE 

I CENTRE 

D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA 

REFERENT 

DEL CENTRE 

PELS 

CONTACTES 

AMB SALUT 

(mantindrà el contacte 

amb 

salut i farà seguiment del 

cas) 

 

          

          

...          

 
 
 
SEGUIMENT DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE EN EL CAS DE 
TANCAMENT D’UNA O VARIES CLASSES O TOTA L’ESCOLA 
 
L’escola té previst un model híbrid d’ensenyament aprenentatge per tal de poder 
continuar avançant si es produeixen tancaments d’aules o de tot el centre. 
 
Per poder portar a terme aquest model es farà servir des del començament de curs la 
plataforma MOODLE dintre de l’horari lectiu i presencial de l’alumnat i s’incorporaran a  
l’horari dels alumnes sessions de competència digital. 
 
Les tauletes i chromebooks es desinfectaran després de cada ús. 
 
S’informarà a les famílies del seu funcionament i dels requisits necessaris per poder 
treballar amb aquesta plataforma. 
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EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

NIVELL  

EDUCATIU  

MÈTODE DE  

TREBALL I  

RECURSOS  

DIDÀCTICS  

PREVISTOS  

MITJÀ I   

PERIODICITAT  

DEL  

CONTACTE  

AMB EL GRUP  

MITJÀ I  

PERIODICITAT  

DEL  

CONTACTE  

INDIVIDUAL  

AMB  

L’ALUMNE/A   

MITJÀ I  

PERIODICITAT  

DE CONTACTE  

AMB LA  

FAMÍLIA  

P3  Pla setmanal de 

treball a la 

plataforma Moodle 

seguint els 

objectius 

corresponents 

detallats amb 

explicacions, 

imatges, exemples 

i/o vídeos 

Un cop de manera 

quinzenal per mitjà 

del programa 

Hangouts en grups 

reduïts on es farà 

contacte 

emocional 

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts o 

telèfon.  

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts, correu 

electrònic o 

telèfon.  

P4  Pla setmanal de 

treball a la 

plataforma Moodle 

seguint els 

objectius 

corresponents 

detallats amb 

explicacions, 

imatges, exemples 

i/o vídeos 

Un cop setmanal 

per mitjà del 

programa 

Hangouts en grups 

reduïts on es farà 

contacte 

emocional i classe 

virtual (fer alguna 

activitat online o 

resoldre dubtes) 

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts o 

telèfon.  

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts, correu 

electrònic o 

telèfon.  

P5  Pla setmanal de 

treball a la 

plataforma Moodle 

seguint els 

objectius 

corresponents 

detallats amb 

explicacions, 

imatges, exemples 

i/o vídeos 

Un cop setmanal 

per mitjà del 

programa 

Hangouts en grups 

reduïts on es farà 

contacte 

emocional i classe 

virtual (fer alguna 

activitat online o 

resoldre dubtes) 

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts o 

telèfon.  

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts, correu 

electrònic o 

telèfon.  
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NIVELL  

EDUCATIU  

MÈTODE DE  

TREBALL I  

RECURSOS  

DIDÀCTICS  

PREVISTOS  

MITJÀ I   

PERIODICITAT  

DEL  

CONTACTE  

AMB EL GRUP  

MITJÀ I  

PERIODICITAT  

DEL  

CONTACTE  

INDIVIDUAL  

AMB  

L’ALUMNE/A  

MITJÀ I  

PERIODICITAT  

DE CONTACTE  

AMB LA  

FAMÍLIA  

 Cicle Inicial Pla setmanal de 

treball a la 

plataforma Moodle 

seguint els 

objectius 

corresponents 

detallats amb 

explicacions, 

imatges, exemples 

i/o vídeos 

Dos cops 

setmanals per 

mitjà del programa 

Hangouts en 

grups reduïts on 

es farà contacte 

emocional i classe 

virtual (fer alguna 

activitat online o 

resoldre dubtes) 

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del programa 

Hangouts, correu 

electrònic o telèfon.  

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts, correu 

electrònic o 

telèfon.  

 Cicle Mitjà Pla setmanal de 

treball a la 

plataforma Moodle 

seguint els 

objectius 

corresponents 

detallats amb 

explicacions, 

imatges, exemples 

i/o vídeos 

 Dos cops 

setmanals per 

mitjà del programa 

Hangouts en 

grups reduïts on 

es farà contacte 

emocional i classe 

virtual (fer alguna 

activitat online o 

resoldre dubtes) 

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del programa 

Hangouts, correu 

electrònic o telèfon.  

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts, correu 

electrònic o 

telèfon.  

 Cicle Superior Pla setmanal de 

treball a la 

plataforma Moodle 

i/o Google 

Classroom, 

seguint els 

objectius 

corresponents 

detallats amb 

explicacions, 

imatges, exemples 

i/o vídeos 

 Dos cops 

setmanals per 

mitjà del programa 

Hangouts en 

grups reduïts on 

es farà contacte 

emocional i classe 

virtual (fer alguna 

activitat online o 

resoldre dubtes) 

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del programa 

Hangouts, correu 

electrònic o telèfon.  

Sempre que sigui 

necessari dins 

l’horari lectiu, a 

través del 

programa 

Hangouts, correu 

electrònic o 

telèfon.  
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POLLS 

Si observem algun cas de pediculosi a l’aula el tutor/a informarà a direcció i es posarà 
en marxa el protocol establert pel centre. 

 

ACCIDENT 

Si l’accident no requereix assistència mèdica, serem nosaltres qui atendrem a 
l’alumne i després ho comunicarem a la família (telefònicament, personalment o via 
agenda). Sempre en cas de dubte respecte a la gravetat del fet, ho comunicarem a la 
família per a que sigui aquesta qui prengui la decisió respecte a com actuar. Si 
l’accident requereix assistència mèdica actuarem segons aquestes normes: 

 1- Telefonar urgències mèdiques. 

 2- Informar a la família. 

 

JOGUINES 

No es poden portar joguines a l’escola, ja que si aquestes es fan malbé o es perden, 
l’escola no se’n fa responsable. A més de prevenir possibles contagis. 

 

MÒBILS 

No es podran portar dispositius mòbils si no és amb demanda del tutor/a i/o 
especialista o en casos en que sigui estrictament necessari. 

 

LLAMINADURES i PASTISSOS D’ANIVERSARI 

No es poden portar llaminadures a l’escola (alimentació saludable). 

Degut a la situació excepcional no es pot portar cap tipus de menjar ni begudes a 
l’escola per a poder celebrar aniversaris.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Cossetans   
http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

 

25 

GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA 

Per evitar risc de contagi, els vestuaris romandran tancats i per tant els alumnes no es 
podran canviar de roba. 

La neteja personal es farà una vegada han pujat a la seva aula i amb tovalloletes 
humides. 

Els dies de pluja es faran classes teòriques a l’aula. 

 

SORTIDES,COLÒNIES, FESTES I ACTIVITATS AL CENTRE 

 

Com a mesura excepcional, el centre no contempla celebrar cap festa fora del grup 
estable i sense presencialitat de les famílies (Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, 
etc), ni tampoc fer cap activitat a l’escola. Es faran activitats pel poble durant el curs 
amb cada grup estable i sense necessitat de bus. 

Està previst fer colònies només pels grups de sisè però no sabem si es podran portar a 
terme degut a que les situacions canvien cada dia que passa i d’entrada, l’escola 
seguirà aquests passos: 

● Informar-se dels alumnes que vindrien de colònies. 
● Si el número d’alumnes no arriba al mínim no es podrà anar de colònies. 
● Aquest alumnes farien un pagament únic poc abans de la data de les colònies.  
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PLA DE NETEJA  

Actualment hi ha una persona de neteja durant tot l’horari lectiu escolar.  

La llista de comprovació del Pla d’actuació en el marc de la pandèmia és el següent: 

 

  

Abans 

de cada 

ús  

Després 

de cada 

ús  

Diàriament  ≥ 1 

vegada al 

dia  

Setmanalment  Comentaris  

  ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS   

Ventilació de   

l’espai    

      +    Entrades, 

migdia  i 

sortides.  

Manetes i poms   
de portes i 

finestres   

      ✔      

Baranes i  
passamans,  
d’escales i 
ascensors   

      ✔      

Superfície de  

taulells i 

mostradors   

      ✔      

 Cadires i bancs   
  

  

      ✔    Aules, patis i 

despatxos. 

 

Grapadores i  

altres utensilis  

d’oficina   

     ✔  

 

    

Aixetes          ✔      

Botoneres dels 

ascensors    

   ✔   ✔      

  

  

  

  

Material 
electrònic: 
netejar amb 
un drap 
humit amb 
alcohol  
propílic 70º  

  

Ordinadors,  
sobretot teclats   

i ratolins  

     ✔    

Telèfons i  
comandaments   

a distància   

     ✔  

  

  

Interruptors  

d’aparell  

electrònics  

      ✔    

 Fotocopiadores        ✔    
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Abans de 

cada ús  

Després 

de cada 

ús  

Diàriamen

t  
≥ 1 vegada 

al dia  

Setmanalme

nt  

Comentaris  

  AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS   

  
Ventilació 
de l’espai   

  

      +    Entrades, pati i 

sortides 

 

Superficies 
o   

punts de 
contacte  
freqüent 

amb   
les mans  

      ✔      

 

Terra          ✔      

Materials de  
jocs    

  

   

  
✔       

  

Les joguines de 

plàstic dur poden 

rentar-se al 

rentaplats  

Joguines de 
plàstic   

  

   

 
✔      

Joguines o  

peces de 

roba  

  

    ✔      Rentadora (≥60ºC)  
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  MENJADOR   

  
Ventilació 
de l’espai   

  

      +    Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia  

Superfícies 
on es 

prepara el   
menjar   

✔  ✔          

Plats, gots,  

coberts...  

  

  

  

  ✔        Amb aigua 
calenta: rentats 
a elevada 
temperatura. 
Sense aigua 
calenta:  
desinfecció en 

dilució de lleixiu al  

0,1 %.  

Fonts 

d’aigua    

  

      ✔      

Taules, 

safates  de 

trona  

  

✔  ✔          

 Taulells    ✔          

Utensilis de   

cuina    

  ✔          

Taules per a  

usos 

diversos   

✔  ✔          

 Terra        ✔      
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MENJADOR 
 
Durant aquest curs l’empresa que gestionarà el menjador és” Hostesa”. 

  
Pel que fa a l’horari, a l’hora de menjar, es faran dos torns de menjador: 
 
1r torn de 12 a 13:30 pels alumnes de P-3, P-4, P-5, 1r, 2n i 3r.  
2n torn de 13:30 a 15 pels alumnes 4t, 5è i 6è. 
 

1r Torn   

Curs Espai Horari 

P-3, P-4 i P-5 Biblioteca 12-13:30 

 Pati infantil (cada grup a la seva zona) i/o en cas de pluja a 
la classe de P-3B, P-4B i P-5 B 

13:30-15 

 
 
 

1r Torn   

Curs Espai Horari 

1r, 2n i 3r Menjador 12-13:30 

 Pati primària (cada grup estable on li ha tocat al pati) i en 
cas de pluja a l’aula de música, del garfio i del gimnàs. 

13:30-15 

 
 
 

2n Torn   

Curs Espai Horari 

5è i 6è Menjador 13:40-15 

 Pati primària (cada grup estable on li ha tocat al pati) i en 
cas de pluja a l’aula de música, del garfio i del gimnàs. 

12-13:30 

 
Cada grup estable ha de seure junt i no és necessari que mantinguin 1,5 metres de 
distància entre ells. Els diferents grups estables han d’estar clarament separats, ja sigui 
deixant una cadira buida o mesurant la distància entre ells, i no s’han de barrejar. 
 
Els grups de cada torn estan per determinar depenen de número d’usuaris de menjador 
de cada classe.  

  
Els monitors aniran a buscar a les classes als alumnes d’infantil i de 1r, 2n i 3r. Després 
els portaran a cada una de les classes.  

  
Els alumnes de 4t, 5è i 6è baixaran amb el tutor i amb la fila del grup-classe i s’esperaran 
amb el monitor de referencia a un punt de trobada que estarà al pati. Cada grup classe 
tindrà el seu punt de trobada diferent.  
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EXTRAESCOLARS  I ACOLLIDA 
 
L’Ampa gestiona les extraescolars de l’escola. Aquestes activitats es fan dilluns, 
dimarts, dimecres i dijous en horari de tarda (16:30-18h). Comencen el 13 d’octubre de 
2020 i acaben el 29 de maig de 2020, sempre i quan hi hagi un mínim de nens i nenes 
apuntades a les activitats. 
 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes 
dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o 
utilitzant la mascareta. 
 
Les actuacions seran les següents: 
 
● Es farà una programació setmanal “provisional” de les activitats extraescolar, 

per fer difusió a les famílies del centre. 
 

● Es farà una circular on s’informarà a les famílies juntament amb la programació 
setmanal, dels protocols i com funcionarà les extraescolars o altres Serveis que 
podem realitzar. 

 
● S’obriran inscripcions, es podrà fer telemàticament a través de la nostra web. 
● Els cobrament serà per domiciliació bancària. 
 
● Els monitors/es tenen formació en prevenció d’higiene i seguretat, protocol 

establert pel departament de Salut i PROCICAT. 
 
● NO ES FARÂ ÚS DE CAP ESPAI QUE NO S’HAGI DESINFECTAT 

PRÈVIAMENT. 
 
● Els monitors/es, sempre aniran amb mascareta. 
 
● Quan es reculli als participants de les aules, hauran d’anar amb mascaretes, i 

el monitor/a, portaran un dosificador d’hidrogel per rentar les mans dels/les 
participants. 

 
● En aquelles activitats que es pot mantenir un distanciament mínim d’1m i mig, 

es podran treure les mascaretes, però només els participants. 
 
● Un cop acabi l’activitat, el/la monitor haurà de tornar a repartir gel 

hidroalcohòlic. 
 
● Els pares no podran accedir al centre, serà feina del dirigent, portar-los a la 

porta i entregar-los a les famílies, esglaonadament, primer un grup i després un 
altre, (informarem a les famílies que hauran de respectar a la porta la distancia 
de seguretat). 
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● Es passarà al centre un llistat com cada any, dels participants, el curs, i 
l’activitat inscrita, l’espai on estarem  i en aquest any també posarem el 
monitor/dirigent que estarà al càrrec del grup, per tal de que els tutors, estiguin 
al corrent de quins alumnes participen a les extraescolars i quin dia, i també 
d’aquesta manera, un millor control de traçabilitat en el cas d’un possible 
contagi. 
 

● Tots els monitors seran coneixedors dels protocols en cas de detecció d’un cas 
de covid-19, el centre ens hauria de facilitar quin serà l’espai designat per 
aïllament en cas de un possible cas de covid-19. 

 
● Al centre hi haurà un termòmetre digital d’infrarojos de propietat de l’empresa, 

per tal de que si un nen té algun símptoma poder mesurar la temperatura sense 
registrar-la, ja que per la llei de protecció de dades, no hem podem fer cap 
registre de temperatura. 

 
● Si algun nen es troba malament o té un símptoma que sigui compatible amb el 

COVID19, l’aïllarem a la zona habilitada amb mascareta, trucarem a la família, i 
hauran d’anar al cap a fer-se les proves en tal cas. Haurem d’informar al centre 
d’aquest possible cas, i a l’espera dels resultats, treballarem conjuntament amb 
el centre. 

 
 
Dins del programa Llengua àrab i cultura marroquina (LACM) del Departament 
d’educació es fa una extraescolar de llengua àrab els dimarts de 12 a 13h per a 
alumnes de 5è i 6è que estiguin interessats. 
 
 


