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ORGANITZACIÓ COVID-19

� Grups de convivència estables: cada grup-classe esdevé un grup estable. Els grups

tindran un màxim de 20 alumnes. No es barrejaran amb altres grups estables.

� A dins de la seva aula, els grups de convivència estables, no han de guardar la

distància física interpersonal. 

� L'ús de la mascareta és obligatori a Primària (majors 6 anys). Cada 15 dies el Procicat

actualitzarà les instruccions del seu ús. 

� A Educació Infanti la mascareta no es obligatòria. 

� Fora de l’aula del grup estable, caldrà respectar sempre que sigui possible el

distanciament de 1,5m i s’haurà de portar la mascareta en els grups d’edat indicats.

� Tot el personal del centre farà servir mesures de protecció com el rentat de mans i la

neteja i desinfecció dels estris i materials que es facin servir.

� S’ha establert un Pla per possible confinament parcial o tancament del centre.

� CONSULTAR el Pla d’ organització del curs 2020-21 publicat a la web del centre.

Seguretat, salut i equitat



GRUPS D’ALUMNES-TUTORS-ESPAIS 

� Cada grup d'alumnes té un tutor/a i un espai de referència, la seva

aula. Es mantindran les àrees d’especialitats, que en la major part seran

impartides pel mateix tutor. La resta d’especialitats com anglès o d’altres,

les impartiran els mestres especialistes a dins de la mateixa aula del grup

estable. En aquests cas o quan terceres persones s’hagin de relacionar

amb el grup estable (docents i altres persones de suport educatiu) s’han

de complir rigorosament les mesures de suport individual.

� Continuem el treball del nostre Projecte Educatiu i aprofitarem la situació

per potenciar la cultura digital, l'autonomia, la promoció de la salut i el

suport emocional.

� Sectorització d'espais de cada grup estable; pati, menjador…

Promoció de la salut i suport emocional



� ÚS DE MASCARETA

� Educació ́infantil (3-6 anys): No obligatòria. 

� De 1r a 6è de primària: Obligatòria també si 
s'està̀ amb el grup de convivència dins de l’aula. 
AQUESTA INSTRUCCIÓ SERÀ ACTUALITZADA PEL 
PROCICAT CADA 15 DIES I US FAREM ARRIBAR 
LA INFORMACIÓ.

� Personal docent i no docent: Obligatòria.



REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 
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 elevacio ́ de la temperatura superior a 
37,5oC ni la nova aparicio ́ de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQUËNTS DE LA COVID-19 
§ 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) 
*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. 

� CONTROL DE SÍMPTOMES
� Les famílies no portaran l’infant al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els 
darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 
centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

� Les famílies hauran de signar la declaració responsable del Departament. 
d'Educació. 



HORARIS- ENTRADES I SORTIDES

� Hi ha diferents torns i accessos depenent del grup-classe (grup estable). Consulteu

la taula d’ horaris i portes d’entrades i sortides a la web del centre.

Accessos esglaonats

• Preguem puntualitat. Caldrà seguir totes les mesures de protecció establertes,

utilitzant mascareta i mantenint sempre la distància de seguretat.

• Les famílies que arribin amb retard hauran de trucar al timbre de la porta

principal i esperar que el conserge surti a recollir l’infant.

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els 

mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament 

les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, 

limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre 

educatiu i no accedint al recinte.



ACTUACIONS EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID-19

Les principals actuacions seran:
• Portar a un espai separat d'ús individual l'alumne i col·locar una mascareta

quirúrgica.

• Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant i contacti amb

el seu CAP de referència abans de 24h.

• En cas d’ un positiu, el centre educatiu rebrà instruccions del Departament

d’Educació de les actuacions a portar a terme.

• En cas de presentar símptomes de gravetat, trucar també al 061.

• El centre tindrà un CAP de referència.

No assistir al centre en cas de simptomatologia compatible 

amb Covid-19. 



VENTILACIÓ-NETEJA I DESINFECCIÓ

�Disposició d’un Pla específic de ventilació, neteja i
desinfecció de l'escola. Es ventilaran les
instal·lacions interiors com a mínim abans de
l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més
durant el dia, almenys, 10 minuts cada vegada.

�L’ Ajuntament ha reforçat la neteja del centre.

INDICACIONS EL·LABORADES SEGUINT LES INSTRUCCIONS DEL 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I EL PROCICAT. PODEU CONSULTAR TOTA LA 

INFORMACIÓ DEL PLA A LA WEB DEL CENTRE:

https://agora.xtec.cat/escolalaroureda/



INFORMACIONS DE TUTORIA



� MESURES HIGIENE I SEGURETAT
� Bosseta COVID (amb mascareta de recanvi en un sobre de paper, 

un altre sobre de paper per guardar la mascareta que duen 
posada, mocadors de paper i gel hidroalcohòlic) Identifiqueu (fil 
color a la goma) la mascareta.

� Patis sectoritzats i rotatius. Esmorzar abans de baixar. 

� Equips digitals en cas confinament (previsió pels alumnes amb 
germans)

� Portar ampolleta aigua individual o cantimplora, segons 
instruccions les fonts han de romandre tancades, 1 paraigües o 
impermeable.

� Material d’aula – Es descomptarà part proporcional curs passat 
confinament.

� Ús individual (l’escola donarà el d’ús habitual– (portar estoig o 
similar per guardar-lo)

� Ús compartit (es desinfectarà)



� ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

� Ajornat segons evolució pandèmia
� Sortides i colònies 
� Natació escolar 
� Activitats de centre que impliquin sortir del 

centre o l’accés de terceres persones

� Es celebraran adaptades
� Festes tradicionals 

� No es donaran menjars ni begudes als alumnes 
per part de l’escola

� (aniversaris, pastissos, consum fruita...)



� COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

� Agenda de l’alumne

� Telèfon
� Correu e-mail de l’escola

� Reunions individuals de família 
(telemàtiques o telefòniques dijous 12,30h)

Recordeu que per accedir al centre, s’ha de 
demanar cita prèvia.



� INFORMACIONS AMPA DE L´ESCOLA
MENJADOR 
Torns de dinar per grups estables
Desinfecció de mans abans i després del servei
Eliminem el self-service (per evitar manipul.lacions, els nens trobaran tot el menjar 
posat a taula)
Es fomentaran els jocs a l’aire lliure després dels àpats

ACOLLIDES
Donat que a l’acollida és impossible fer grups estables i només disposem de l’espai de 
menjador, els infants de 1r a 6è hauran de portar la mascareta sempre posada. 

La manera més segura és que poseu als nens una mena de bosseta tipus “bandolera” 
o una ronyonera per assegurar-nos que no perdin la mascareta, així no es barrejarà 
amb la de cap altre company i només la manipularà el nen/a.

HORARIS RECOLLIDA ACOLLIDA TARDA: 17h – 17,30h – 18h
No es podrà̀ recollir cap nen fora d’aquest horari, ja que les portes estaran tancades. 
Si arribeu tard a la recollida de les 17:00, haureu d’esperar fins a les 17:30, igual que si 
arribeu tard a la de les 17:30, haureu d’esperar a la de les 18:00. 


