Benvolgudes famílies:
Ja sabeu que aquest curs estarà marcat pel COVID.
Serà un curs diferent, però procurarem que sigui un
curs ple de sorpreses, de jocs, d’investigacions i
aprenentatges. Volem evitar, tant com sigui possible,
haver-nos de tornar a confinar. Per aquest motiu us
demanem que llegiu acuradament aquest resum que
us hem preparat per a saber què hem de fer i què no
durant aquest curs.

La família/tutors heu de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del vostre
fill/a i comprovar que no tingui cap dels símptomes següents:

Dolor muscular

Vòmits i /o diarrees

Congestió nasal

Mal de coll

Malestar

Mal de panxa

Mal de cap

Dificultat per respirar

Tos

Febre o febrícula; 37,5 °c o
superior

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent 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

•

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 essència, 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.

• S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

• S’ha de contactar amb la famí lia per tal que vingui a buscar l’infant o
adolescent.
• En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per espirar, afectació
de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolors abdominal intens,
confusió, tendència a dormir-se …) s’ha de trucar també al 061.

• El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar
de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes ha de

Un resultat negatiu d’aquest test als

contactar amb el seu CAP de referència per

contactes no eximeix de la necessitat de

valorar la situació i fer les actuacions

mantenir la quarantena durant el 14 dies

necessàries. Si es decideix realitzar una PCR

que dura el període màxim d’incubació.

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui
conviu hauran d’estar en aïllament al domicili
fins conèixer-ne el resultat. En cas que
finalment es confirmi el cas, Salut Pública
serà

l'encarregada

de

la

identificació,

aïllament i seguiment dels contactes estrets.
Es farà un test PCR a tots els membres gel
grup de convivència estable que siguin
contacte estret d’un cas diagnosticat.

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.

Es recomana que els alumnes només vinguin acompanyats per un adult. Ens cal
evitar al màxim les aglomeracions a les entrades de l’escola. Procureu venir amb
puntualitat, ni massa aviat ni massa tard.
Les famílies no podran entrar dins el recinte (en cas d’haver de parlar amb
administració , direcció o qüestions pedagògiques, caldrà demanar cita prèvia,
sempre més tard de les 9’10 quan ja tots els alumnes siguin a l’aula).
Tenim 3 portes d’accés a l’escola. Dividirem els grups en tres blocs i d’aquesta
manera cada bloc entrarà per una porta concreta.
Durant el període d’adaptació els alumnes de P3 entraran a les 9.30 i sortiran a les
16.45. El període d’adaptació durarà 6 dies (del 14 al 21 de setembre)
L’ordre i la porta d’entrada i sortida el trobareu a la pàgina següent.

CURS

LLOC D’ACCÉS

HORA D’ENTRADA I SORTIDA

P3 A

Entrada direcció

9.05/17.05

P3 B

Entrada direcció

9.05/17.05

P4 A

Entrada infantil

9.05/17.05

P4 B

Entrada infantil

9.05/17.05

P5 A

Entrada infantil

9.00/17.00

P5 B

Entrada infantil

9.00/17.00

1r A

Entrada direcció

9.00/17.00

1r B

Entrada direcció

9.00/17.00

2n A

Entrada Inicial

9.00/17.00

2n B

Entrada Inicial

9.00/17.00

3r A

Entrada infantil

8.55/16.55

3r B

Entrada infantil

8.55/16.55

4t A

Entrada direcció

8.55/16.55

4t B

Entrada direcció

8.55/16.55

4t C

Entrada direcció

8.55/16.55

5è A

Entrada Inicial

8.55/16.55

5è B

Entrada Inicial

8.55/16.55

5è C

Entrada Inicial

8.55/16.55

6è A

Entrada direcció

8.50/16.50

6è B

Entrada Infantil

8.50/16.50

6è C

Entrada Inicial

8.50/16.50

Al migdia només s’obrirà la porta d’educació infantil a les 12 pels alumnes
d’infantil i a les 12,30 pels de primària. I es tornaran a obrir a les 15h pels
d’infantil i a les 15,30 pels de primària.

●

Tots els alumnes entraran a l’escola amb mascareta. Els alumnes d’infantil

se la podran treure un cop a l’aula. Els alumnes a partir de 6 anys seguirem les
instruccions que ens doni el Departament de Salut i Educació.
●

Es recomana que cada alumne porti la seva ampolleta d’aigua reutilitzable

o cantimplora. Som escola verda i és preferible que l’ envàs no sigui de plàstic.
●

Els alumnes de P3 cal que portin una bossa, que tanqui bé, pels llençols de

la migdiada.
●

Els alumnes d’infantil, cicle inicial i cicle mitjà hauran de portar una bossa

(si pot ser de plàstic) per posar les sabates.
●

Es proporcionarà a tots els alumnes una bosseta per tal de guardar la

mascareta i així evitar que es perdi i s’embruti. Les mascaretes que trobem per
terra i vagin sense nom les llençarem.

