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NORMATIVA 

ABANS D’ANAR A L’ESCOLA: 

 

 

1. Verificar que no hi ha cap  símptoma compatible amb la COVID-  

Menors de 14 anys: 

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 

2. No es pot anar a l’escola, si l’infant, presenta alguna de les següents 

situacions: 

 Aparició de simptomatología COVID-19 (veure taula) 

 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.  

3. Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills 

i filles. A l’inici del curs els tutors legals del nen/a signaran una 

declaració responsable a través de la qual faran constar que son 

coneixedores de la situació de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment.  
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A L’ESCOLA 

 

 

Davant d'un infant que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu adoptarà el protocol 

següent: 

  Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. 

  Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la 

mascareta, se li ha de col·locar). 

  Si 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. 

 Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a 

buscar l’infant i contactin telefònicament amb el seu centre 

d’atenció primària de referència.  

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. 

 • Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos 

grups de convivència diferents .Depenent de la valoració de vigilància 

epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de 

convivència, durant 14 dies després del darrer Per tant, es produirà la 

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat 

 Quan tot el grup està confinat, s’activarà el protocol de treball 

telemàtic que cada una de les escoles tingui establert 

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. 
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PREVENCIÓ, HIGIENE  I PROMOCIÓ  DE  LA  SALUT 

Higiene de mans 

En infants i personal es requerirà rentat de mans: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

▪ Abans i després dels àpats 

▪ Abans i després d’anar al WC 

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 Ús de mascareta 

Alumnes 

L’alumnat de Primària i docents (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) ha d’entrar al 

centre educatiu amb la mascareta ben posada i dur-la en bon estat.  

Els alumnes podran treballar dins l’aula sense mascareta si el risc de 

contagi de la comarca es baix. 

Al setembre , a primària, es començarà amb mascareta dins l’aula, ja 

que la comarca estem en un nivell de risc alt. 

Per l’alumnat d’infantil (P3, P4 I P5) l'ús de la mascareta no és obligatori, 

tal i com indica la normativa vigent. 

Cal dur una mascareta de recanvi a la motxilla. Les dues han d’estar 

marcades  amb el nom i cognoms. La mascareta ha de poder disposar 

d’un lloc per a ser guardada i protegida. 

Neteja , ventilació i desinfecció 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels infants i durant l’estona de l’esbarjo, 10 minuts 

com a mínim cada vegada. La neteja i la posterior desinfecció d’espais 

es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més 

comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les 

taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després 

de les activitats i dels àpats, respectivament. 
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1.ORGANTITZACIÓ DE CENTRE 

El curs comença el dia 14 de setembre.  

HORARI : de 9 a 1.05h i de 2:55 a 5h 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes. Es garantirà que 

tots els alumnes, Educació Infantil i Primària puguin seguir el curs de 

manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un 

confinament parcial o total.  

 

1.1 Grups estables  i Espais 

A l’escola es faran 2 grups estables segons els edificis que tenim a 

l’escola: 

1.1 GRUP ESCOLA / MÒDUL: infantil i cicle inicial 

INFANTIL: 

Tutores: Natàlia Q i Esther R  

Aules d’infantil 

Entrades i sortides: Es realitzaran per la porta  dels porxos d’accés a 

l’escola. Amb mascareta 

CICLE INICIAL 

Tutores: Mireia, Inés 1/2 jornada 

Aules de Ci i mòdul 

Entrades i sortides:Es realitzaran per la porta  del porxos d’accés a 

l’escola. Amb mascareta 

1.2 GRUP CASERNA: cicle mitja i cicle superior 

CICLE MITJÀ 

Tutores; Montse i Sílvia 

Aules de Cicle mitjà de la caserna 

Es realitzaran per la porta verda d’accés al pati darrera del mòdul. Amb 

mascareta 

CICLE SUPERIOR  

Tutors: Elisenda i Jordi 

Aules de CS de la caserna 



Pla d’organització COVID 20-20   Escola Jaume I   Llívia   ZER La Cerdanya 
 

 

 6  

Entrades i sortides: 

Es realitzaran per la porta verda d’accés al pati darrera del mòdul. Amb 

mascareta 

 

1.2 Organització de l’espai d’esbarjo i espais esportius 

Esbarjo 

-INFANTIL: farà l’esbarjo en el  seu pati en l’horari habitual ( d’ 11 a 12 h) 

-Cicle inicial: farà l’esbarjo en el  seu pati en l’horari habitual ( d’11 a 2/4 

de 12h) 

-Cicle mitjà i superior: farà l’esbarjo al camp de futbol en l’horari habitual 

( d’11 a 2/4 de 12) 

Educació física i  psicomotricitat 

Els alumnes  d’infantil  faran psicomotricitat al poliesportiu  amb 2 

mestres  i primària faran l’ educació física per grups classe ( CI, 3r, 4t, 5è i 

6è) a la pista amb una mestra. 

Entre grup i grup es desinfectarà la sala ( personal de neteja)  

 

1.3 Relació amb la comunitat educativa 

En cas de confinament, es vetllarà per la realització de les reunions amb 

les famílies de manera telemàtica. En cas de fer-se de manera 

presencial, només es permetrà l’ accés a un dels dos progenitors, a 

excepció d’aquelles famílies amb custòdia compartida.  

Si no hi ha confinament, les reunions seran per grups de 10/12 famílies 

amb un sol membre de la família 
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1.4 Servei de menjador 

Menjador Aula menjador :24 m2 Aula acollida: 29’7m2 

Segon torn INF :9 alumnes aprox CI :11 alumnes aprox 

Primer torn CS: 10 alumnes aprox CM: 12 alumnes aprox 

 

Protocol ISS services a l’escola.  

 

1.5. Extraescolars i acollida matinal 

No hi haurà servei d’acollida matinal 

S’organitzarà l’activitat d’anglès  1 dimarts cada 15 dies de 3 a 5 de la 

tarda  

1 grup a l’aula de CI ( infantil i CI) 1 grup a l’aula d’acollida CM i CS 

Activitats complementàries 

Durant el primer trimestre només és realitzaran sortides d’entorn amb el 

grup estable ,si ho requereix el projecte i mantenint el distanciament físic 

amb d’altres persones 

 

1.6.Pla d’acollida de l’alumnat 

Els alumnes rebran informació del seu tutor sobre les normes a seguir 

1.7 Pla de treball del centre educatiu  

Des de l’escola hem elaborat un pla de treball per aquet curs 20-21 que 

pot canviar segons les condicions que en anem trobant degut a la 

pandèmia 

Podeu consultar la programació  per cicles a l’escola 

1.Organització pedagògica al centre abans del confinament 

Projecte d’inici de curs: Al setembre es prioritzarà el treball a l’aula per a 

garantir : 
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- Competència digital de l’alumnat  

- Aprendre a aprendre  

- Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

Creien que aquestes tres competències són bàsiques per poder treballar 

en futurs confinaments 

2.Organització pedagògica al centre en confinament 

-Docència virtual . 

L’escola utilitzarà la plataforma Moodle amb els nens i nens de CM i CS i 

Espai Nodes per a les activitats de reforç i/o ampliació, tasques 

encomanades, i en cas de que algun alumne/a no pugui assistir a 

l’escola. 

Estem treballant perquè els infants puguin disposar d’una tauleta per 

cadascú( primària) i pugui treballar des de casa en futurs possibles 

confinaments 

 En cas de confinament s’organitzaran trobades  virtuals.  

A EI i  CI 1 dia / setmana. Els tutors/es dels grups podran modificar l’horari 

en funció de les necessitats del seu alumnat. 

A CM i CS 2 dies setmana. 

Estratègies educatives (alumnat vulnerable) En cas de confinament 

caldrà aplicar les estratègies següents: 

 - Contactar via telemàtica/telefònica i acompanyament emocional de 

la tutora i mestra EE/ Directora  

- Videoconferències individuals amb l’alumnat i família 

-  Tutories individuals virtuals amb les famílies. 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES!!!!!!! 

 


