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ESCOLA CHARLES DARWIN



PUNTS A TRACTAR
1. Mesures generals de seguretat, salut i higiene per l’alumnat.
2. Neteja espais
3. Ventilació espais
4. Entrades i sortides de l’escola.
5. Convivència als grups estables.
6. Esbarjo.
7. Absentisme escolar.
8. Acollida, Menjador i extraescolars. 
9. Gestió dels casos a l’escola.

10. Símptomes compatibles i declaració responsable
11. Enllaços d’interès
12. Precs i preguntes



Mesures generals de seguretat, salut i higiene per l’alumnat.

Mascareta no obligatòria Ed Infantil, 
sols alumnat Acollida Matinal.

Mascareta obligatòria a partir de 1r, 
fins que les condicions 
epidemiològiques ho determinin.

Sistematització del rentat de mans 
amb aigua i sabó 5 cops al dia

Presa de temperatura 
a les entrades de 
matí i tarda. Màx 
37,5º

***LES MESURES SÓN D’APLICACIÓ 
TAMBÉ PEL PERSONAL DOCENT I DE 

SERVEIS DE L’ESCOLA



Neteja espais
·Neteja=Desinfecció

·Hi ha un pla de neteja i desinfecció d’espais adaptat al centre.

·Reforç horari de l’equip de neteja.

·Aules equipades amb kit de neteja i desinfecció.



Ventilació espais

*El màxim que sigui possible.



Entrades i sortides de l’escola.
A l’arribada a l’escola, els nens i nenes s’ubicaran en les línies delimitades als 
accessos pintats al perímetre de carrer amb línies blaves.

Els nens i nenes sols vindran acompanyats/ades d’un adult.

La puntualitat és imprescindible enguany. Els nens/es que arribin tard no podran 
entrar pel seu accés un cop hagi entrat el seu grup estable.

Caldrà esperar a que al nen/a se li prengui la temperatura i rebi l’OK per accedir a 
l’escola.

Els nens i les nenes que venen sols a l’escola no poden tenir cap símptoma que 
els denegui l’entrada a l’escola.



Horaris entrades i sortides 8:50 hores
9:00 hores
9:10 hores



En cas de tenir germans/es en horaris coincidents per accessos diferents...

NORMA GENERAL:

Acompanyarem al fill/a més petit/a pel 
seu accés i després al/la més gran en 
entrades de matí i tarda.
Mateix sistema organitzatiu per la 
recollida de migdia o de la tarda.



Perímetre escolar/entrades

Carrer Sarajevo

Av. Pare Andreu de Palma

Carreró Infantil
Carreró nova entrada



En cas de tenir germans que entren en horaris diferents...
NORMA GENERAL:

Acompanyarem al fill/a que entra primer i després 
portarem a l’altre fill/a a l’accés del carrer Andreu 
de Palma. Aquests infants seran acollits per un 
docent de l’escola.
                    NO ENTRARAN JUNTS/ES 

PEL MATEIX ACCÉS EN CAP CAS.
                 ***Aplicable a les entrades.



Dies de pluja

Us demanem que els nens i nenes portin 
durant tot el curs dins de la seva motxilla:

 Impermeable plegable des del nivell I-3 fins a 4t.
Impermeable plegable o paraigües plegable 5è i 6è 



Contacte i comunicació amb el docent a les sortides

Comunicacions dirigides al correu corporatiu de cada 
docent per qüestions menors del dia a dia.
nom.cognomdeldocent@escolacharlesdarwin.cat

Supervisió diària del correu per part del docent. Resposta 
24h.

Evitem ús compartit agenda adults, exclusiva nen/a.



 Convivència als grups estables

Ús individual dels materials.

Distància interpersonal en la disposició del mobiliari de les 
aules.

A primària ús de la mascareta supeditat a indicacions de Salut.

Desplaçament passadissos ús obligatori.

*** Religió 



 Esbarjo
Parcel·les establertes rotatòries.

No ús de la font del pati.

Ús de la mascareta obligatori a partir de 1r.

No presència d’adults a les tanques de l’escola per autoprotecció i protecció de tothom. Serà 
notificada a les autoritats en cas reiterat d’incompliment.

Esmorzar a l’aula.

FOTO DELS SECTORS 



Patis 

ED INFANTIL CICLE INICIAL



Patis 

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR



Absentisme escolar

Dret fonamental dels infants.
No potestat per eximir l’assistència a l’escola.
Únicament eximit per motius de salut del propi infant.



Acollida, Menjador i Extraescolars

Convocatòria de Meet per famílies que fan 
ús dels serveis.

10 de setembre a les 16:00h

IMPORTANT ASSISTÈNCIA



Gestió i comunicació dels casos a l’escola.
Gestora COVID a l’escola: Directora.

Protocol d’actuació:

1. Trucada a la gestora Covid del Ramona Via.
2. Presa de decisions.
3. Indicacions concretes i mesures a prendre.
4. Comunicació a les famílies.



Símptomes compatibles i declaració responsable
Llistat de símptomes compatibles amb COVID-19 i objecte d'aïllament i marxa de l’infant/ docent/PAS/monitor/a.

❏    Febre o febrícula  (+ 37,5 ºC)

❏    Tos

❏    Dificultat per respirar

❏    Congestió nasal

❏    Mal de coll

❏    Mal de panxa

❏    Vòmits

❏    Diarrea

❏    Malestar

❏    Dolor muscular



Enllaços d’interés
Canal Telegam     https://t.me/joinchat/AAAAAFb2bPj-we3b3NAncA

La meva Salut       https://lamevasalut.gencat.cat/es

Salut/Escola          https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

App StopCovid     stop-covid19-cat

https://t.me/joinchat/AAAAAFb2bPj-we3b3NAncA
https://lamevasalut.gencat.cat/es
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/


Precs i Preguntes


