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INTRODUCCIÓ 

Degut a la pandèmia de la Covid-19 i atenent a les directrius del PROCICAT i el Departament 

d’Educació hem de portar a terme una sèrie de mesures per la prevenció en el nostre centre 

escolar. D’aquesta manera, el nostre Pla d’Actuació pel curs 2020-21 vol assegurar la 

prevenció i promoció de la salut i la tasca educativa presencial amb tot l’alumnat, amb 

alguns aspectes organitzatius i de funcionament del centre modificats; sempre i quan la 

situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i dels docents del 

centre o bé de tota la població. 

Aquest Pla d’Actuació es divideix en tres grans apartats: 

1. Els principis bàsics de la prevenció, higiene i promoció de la salut 

2. L’Organització i el funcionament del centre  

3. L’Organització i el funcionament en cas de confinament parcial o total 

No obstant, cal destacar que aquest Pla s’anirà revisant i actualitzant a mida que el 

Departament de Salut i d’Educació vagin modificant la normativa i els criteris vigents. 

Considerem que malgrat la pandèmia, tots els nens i nenes han de tenir accés a l’educació 

en condicions d’equitat i l’aprenentatge a les escoles ha de continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció socialitzadora de 

l’educació.  

 

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE 

LA SALUT 

El distanciament físic 

Dins de l’aula amb el grup estable de convivència (grup/classe) no caldrà mantenir una 

distància física de seguretat, ni portar mascareta. 

En el cas que hi hagi relació o contacte amb altres grups estables, s’intentarà mantenir la 

distància de seguretat d’1’5m en general i/o portar la mascareta (els alumnes de primària).  

Higiene de mans 

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans amb sabó i tovalloles de paper 

d’un sol ús. Així, es requerirà el rentat de mans: 
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- A l’arribada i sortida del centre educatiu 

- Abans i després dels àpats 

- Abans i després d’anar al wc 

- Abans i després de les diferents activitats (pati, psicomotricitat...) 

A més a més, es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada principal del centre, a l’entrada 

d’infantil i a totes aquelles aules que no disposin d’aixeta per rentar mans.   

Ús de mascareta 

Alumnes d’Educació Infantil No obligatòria. 

Alumnes d’Educació Primària No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins 
de l’aula. 
Obligatòria fora del grup estable quan no es pugui 
mantenir la distància d’1’5m. 
Obligatòria en les entrades i sortides del centre. 
Obligatòria en les itineràncies pels passadissos.  

Personal docent i no docent Recomanable en els grups estables i obligatòria pel 
personal que passi per diferents grups. 

 

La mascareta ha de ser higiènica que compleixi la normativa UNE. Cada alumne ha de portar 

la seva mascareta de casa i una de recanvi a la motxilla.  

Promoció de la salut i el benestar emocional  

No podem oblidar que l’escola és un espai a on es desenvolupen diferents accions i activitats 

curriculars que promouen la salut i el benestar emocional dels alumnes. Aquestes estan 

relacionades amb l’adquisició d’hàbits, l’alimentació sana i equilibrada, l’activitat física, el 

respecte pel medi ambient i el treball sòcio-emocional. 

El nostre objectiu en aquest sentit no és promoure una cultura basada en la por, sinó 

afavorir la responsabilitat i la capacitat de resiliència dels nostres alumnes.  

Neteja, desinfecció i ventilació  

La neteja i la desinfecció dels diferents espais es realitzaran diàriament. En aquest sentit 

s’haurà de tenir una especial cura de: manetes i poms de portes i finestres, baranes i 

passamans, interruptors, taules i cadires, aixetes, ordinadors (sobretot teclats i ratolins), 

telèfons i comandaments a distància, fotocopiadora, etc. 

D’aquesta neteja i desinfecció diària es farà a càrrec del personal de neteja del centre.  

Es ventilaran les instal·lacions abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades més 

durant el dia (a la sortida de pati, abans d’anar al menjador i  quan entrem a la tarda).  

Cada mestre/a serà el responsable de ventilar l’aula en la que es trobi, tenint en compte 

aquesta temporització.  
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Mireu l’annex 1.  

Detecció i gestió de casos  

 No podran assistir al centre l’alumnat, el personal docent i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la Covid-19.  

 

 Els germans o familiars que conviuen amb un cas sospitós (aquells en què s’ha 

realitzat un PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se a casa fins a 

conèixer el resultat. Si el resultat es negatiu poden reincorporar-se al centre 

educatiu. 

 

 El llistat perquè les famílies puguin comprovar els símptomes són: 

o Febre  

o Tos 

o Dificultats per respirar 

o Congestió nasal 

o Mal de coll 

o Mal de panxa 

o Vòmits 

o Diarrea 

o Malestar  

o Dolor muscular  

En el cas de presentar un o més d’un d’aquests símptomes, cal que eviteu portar 

l’infant a l’escola i avisar a la direcció del centre.  

 

 Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut de les seves filles i fills prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. S’ha de comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC. 

 

 També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 

en l’entorn familiar o social de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre 

educatiu davant de qualsevol incidència.  

 

 No es pot anar a l’escola si l’infant o personal docent presenta alguna de les 

següents situacions:  

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

o Està en espera dels resultats d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Es  troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

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

o En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
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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. 

 

 Si a l’escola es detecta algun símptoma compatible amb la Covid-19, es portarà a 

terme el següent protocol: 

 

1. Es portarà a un espai separat d’ús individual (en el cas d’infantil serà la pròpia 

tutoria d’infantil; en el cas de primària serà la tutoria de cicle mitjà). 

2. Ús de la mascareta, tant per l’afectat com per qui l’acompanyi. 

3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. La família hauria de contactar amb el seu Cap de referència per valorar la situació i 

fer les actuacions necessàries i informar al centre educatiu. 

5. En cas que doni positiu en la Covid-19 es procedirà a la quarantena de 14 dies de 

tot el grup de convivència. Per tant, es passarà de l’activitat lectiva presencial a 

l’activitat lectiva telemàtica, amb aquell grup.  

6. El centre contactarà amb els Servei Territorial d’Educació per informar de la 

situació i, a través d’ells, al servei de salut pública.  

Mentre s’estigui a l’espera dels resultats de la prova no està indicat el confinament del  

grup estable de convivència.  

 El centre educatiu haurà de disposar d’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). 

 

 A inici de curs, es farà signar una declaració responsable a les famílies on es 

comprometen a no portar a l’infant si presenta símptomes compatibles amb la Covid-

19.  
Mireu l’annex 2. 

 

 La gestió de casos del personal del centre educatiu segueix les línies general 

mencionades. Es seguirà el següent protocol: 

1. Si la persona presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’haurà de 

col·locar la mascareta (si no la duu posada), abandonar el centre i posar-se en 

contacte amb el seu centre d’atenció primària i realitzar-se un test PCR.  

2. Durant el temps d’espera romandrà a casa. 

3. En cas que a una persona vinculada al centre se li hagi de fer un PCR, la direcció 

utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes 

corresponents del cas. 

4. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals corresponent per tal de comunicar la seva situació. 
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5. Si la PCR és negativa, la/el docent es podrà reincorporar al centre, un cop s’hagi 

recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 

símptomes.  

Accions per l’avaluació  

Responsables Equip docent i Equip Directiu 
 

Indicadors   

S’ha mantingut la distància física de seguretat entre els 
diferents grups estables. 

S’ha realitzat la neteja de mans en els diferents 
moments previstos. 

Tot l’alumnat de primària ha portat la seva mascareta. 

S’ha fet ús de la mascareta quan no es podia garantir la 
distància de seguretat entre els diferents grups. 

S’han realitzat activitats relacionades amb la promoció 
de la salut i el benestar emocional. 

S’ha garantit la ventilació, la neteja i desinfecció de les 
instal·lacions. 

S’ha seguit el protocol en la detecció d’un possible cas 
de Covid-19. 

S’ha fet un seguiment dels casos. 

 

Tenint en compte aquests indicadors l’equip docent del centre anirà observant i valorant si 

es van complint les mesures de seguretat establertes, setmanalment en les trobades de 

cicle. En cas que es detecti algun problema o hi hagin incidències s’establiran mesures per la 

millora.  

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

L’horari del centre 

L’horari del centre: de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h 

L’horari d’acollida: de 7,45h a 9h 

L’horari del menjador: 1r torn: de 12’30h a 13’15h / 2n torn: de 13’30h a 14’15h  

INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Ona 
Reyes 

Esther G. 
Susanna 

Anna S. 
Pat 

Meritxell 
Marina 
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Els grups estables de convivència i la comunitat de cicle 

Els alumnes s’organitzaran per nivells amb el seu grup/classe habitual i,  per assegurar la 

traçabilitat i la mínima itinerància dels mestres, l’equip docent s’organitzarà per cicles. Entre 

els membres d’un mateix cicle s’assegurarà l’acció tutorial, l’atenció a la diversitat, 

l’educació inclusiva i el treball dels diferents àmbits i especialitats.  

Tutories i especialitats 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de substitució d’algun docent tindrem elaborat un horari amb els mestres 

disponibles. No es pot assegurar que sigui de la comunitat de cicle, per tant, haurà de portar 

la mascareta.  

Anna V 
Sònia 

Ester T. 
Carmina 

Sònia  

Isaac 
Iolanda 

Noèlia  
Iolanda 

1/3 

CICLE SUPERIOR 

Cotutora de 5è i anglès   Noèlia B. 

Cotutora de 5è i música   Meritxell C. 

Tutora de 6è  Marina C. 

Educació Física   1/3 

Reforç i atenció a la diversitat  Iolanda M.  

INFANTIL 

Tutora de P3 i P4  Ona A. 

 Tutora de P5  Reyes A. 

Anglès, música, psicomotricitat i informàtica  

Anna V. 

Reforç i atenció a la diversitat  Sònia N. 

 

CICLE INICIAL  

Tutora de 1r i projectes  Esther G. 

Tutora de 2n  Susanna M. 

Anglès, música, educació física i informàtica  

Ester T. 

Castellà 2n i Projecte 1r  Carmina D. 

Reforç i atenció a la diversitat  Sònia N. 

 

CICLE MITJÀ 

Tutora de 3r i Educació Física  Anna S. 

Tutora de 4t i anglès  Patrícia C.  

Música, castellà i projectes  Isaac F. 

Reforç i atenció a la diversitat  Iolanda M. 
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Organització de grups d’alumnes,  docents i espais  

Grup P3+P4 
N. alumnes 15 

Docents 
Estable 1 - Ona A. 
Temporal 1 – Anna V.; 2 – Sònia N. 

Espais 

Estable Aula de referència 
Temporal   Psicomotricitat (divendres. 9,30h a 10,30h) 

 Informàtica – P4 (dimecres. 11,45h a 12,30h) 

 

Grup P5 
N. alumnes 15 

Docents 
Estable 1 – Reyes A. 
Temporal 1 – Anna V.; 2 – Sònia N. 

Espais 

Estable Aula de referència 
Temporal   Psicomotricitat (dimecres. 11,30h a 12,30h) 

 Informàtica  (dijous. 11,45h a 12,30h) 
 

Grup 1r 
N. alumnes 12 

Docents 
Estable 1 – Esther G. 
Temporal 1 – Ester T.; 2 – Carmina D.; 3 – Esther G.; 4 – Sònia N. 

Espais 

Estable Aula de referència 
Temporal   Gimnàs (dimecres. 11,30h a 12,30h)* 

               (divendres. 10h a 11h) * 

 Informàtica  (dilluns. 15h a 16h) 

 

Grup 2n 
N. alumnes 8 

Docents 
Estable 1 – Susanna M. 
Temporal 1 – Ester T.; 2 – Carmina D.; 3 – Sònia N. 

Espais 

Estable Aula de referència 
Temporal   Gimnàs (dimarts. 10h a 11h)* 

               (divendres. 15h a 16,30h)* 
 Informàtica  (dijous, 10h a 11h) 

 

Grup 3r 
N. alumnes 14 

Docents 
Estable 1 – Anna S. 
Temporal 1 – Isaac F..; 2 – Iolanda M.; 3 - Patrícia C.;  

Espais 
Estable Aula de referència 
Temporal   Gimnàs (dilluns 15h a 16,30h)* 
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Grup 4t 
N. alumnes 14 

Docents 
Estable 1 – Patrícia C. 
Temporal 1 – Isaac F..; 2 – Iolanda M.; 3 – Anna S.  

Espais 
Estable Aula de referència 
Temporal   Gimnàs (dijous 15h a 16,30h)* 

 

Grup 5è 
N. alumnes 21 

Docents 
Estable 1 – Noèlia B.; 2 – Meritxell C. 
Temporal 1 – Iolanda M.;  2 – 1/3 

Espais 
Estable Aula de referència 
Temporal  Gimnàs (dimecres. 15h a 16,30h) opcional 

 

Grup 6è 
N. alumnes 17 

Docents 
Estable 1 – Marina C. 
Temporal 1 – Meritxell C...; 2 – Noèlia B.; 3 – Iolanda M; 4 – 1/3  

Espais 
Estable Aula de referència 
Temporal   Gimnàs (divendres.15h a 16,30h)* 

 

*L’Educació física és farà a l’exterior sempre que sigui possible.  

L’horari concret de cada mestre/a es guarda a direcció i pot ser consultat. 

Organització pedagògica 

Cada grup estable podrà seguir les programacions establertes per cada nivell. Mantindrem el 

treball per projectes, els racons, els tallers, els ambients de matemàtiques... La diferència és 

que no es podrà treballar a nivell de cicle (barrejant els grups).  

Tot i així, mantindrem establert, en els horaris dels grups, aquestes activitats que es 

treballen amb agrupaments més flexibles i, si les circumstàncies ho permeten, poder tornar 

a treballar-les com s’havia fet abans de la pandèmia per la Covid-19. 

Les primeres actuacions relacionades amb la retrobada al centre 

Tot i haver mantingut el vincle i la relació durant el temps de confinament entre tota la 

Comunitat Educativa, el fet que la majoria dels alumnes hagin estat 6 mesos sense trepitjar 

l’escola fa necessari portar a terme certes actuacions relacionades amb l’acompanyament 

emocional i l’avaluació inicial per valorar, planificar, organitzar i prioritzar una tasca 



 

9 
 

educativa que s’adapti a les necessitats dels alumnes i reforci aquells aprenentatges que no 

s’han consolidat. En aquest sentit també s’establiran més hores al suport i l’atenció a 

l’alumnat amb necessitats específiques.  

Els espais 

Cada grup/classe estable tindrà un únic espai de referència, la seva aula. Tot i així, es podran 

utilitzar d’altres aules més específiques (psicomotricitat, informàtica, anglès i biblioteca) 

evitant passar més d’un grup al dia per aquestes i procedint a la neteja i desinfecció de 

l’espai i del material d’ús comú, un cop acabada la classe. 

El material Escolar  

Cada grup podrà fer ús del material que hi hagi a cada aula. A l’estona de pati hi haurà unes 

joguines pròpies per cada grup, les quals no es barrejaran ni compartiran amb les dels altres 

grups però si entre els infants del mateix grup.  

Pel que fa al material i jocs manipulatius (racons de mates i llengua –infantil i cicle inicial- i 

ambients de mates –primària-) i instruments musicals es distribuiran per les diferents aules 

per continuar treballant mitjançant aquesta metodologia. De manera periòdica aquest 

material s’anirà canviant i serà netejat i desinfectat o romandran 15 dies de quarantena.  

En el cas d’utilitzar un material no propi del grup de convivència, de manera puntual, caldrà 

netejar-lo i desinfectar-lo després del seu ús. 

L’espai menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 

l’activitat lectiva, s’organitzarà en dos torns. 

1r torn  12.30 a 13.15h:  Ed. Infantil, cicle inicial i 3r 

2n torn   13.30 a 14.15h:  4t i cicle superior 

En aquests torns es mantindrà l’organització amb els grups estables i es respectarà la 

distància entre els grups no estables amb la separació de taules o deixant una cadira buida 

entre ells.  
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Es garantiran diferents moments de neteja i desinfecció: abans del primer torn, entre els 

torns i en acabar i se’n faran càrrec les monitores i la cuinera.  

Les activitats anteriors i posteriors dels àpats es realitzaran preferiblement a l’aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan la distància de seguretat no 

sigui possible es farà ús de la mascareta.  

Grup Torn Espai En cas de pluja 

P3 1r Psicomotricitat Psicomotricitat 

P4 1r Pati infantil Pròpia aula 

P5 1r Pati infantil Pròpia aula 

1r 1r Pati primària  Gimnàs 

2n  1r Pati primària Gimnàs 

3r  1r Pati primària Gimnàs 

4t 2n Pista Pista 

5è 2n Pista  Pista 

6è 2n  Pista  Pista  

 

Els patis 

L’organització dels patis es distribuirà de la següent manera: 

Cicle/nivell Horari  Espai Observacions 

Infantil 
11’00-11’45h 

Pati d’infantil  Cada grup estable tindrà el seu propi material 
de pati i s’intentarà mantenir la distància de 
seguretat entre els grups (dividint en 2 l’espai).  

Cicle Inicial  

11’00-11’30h 
 

· Sorral/Grades 
· Pista 
· Sitjota 

· Cada grup estable tindrà el seu propi material 
de pati. 
· Cada un d’aquests espais estarà dividit en 2 
(un per cada grup estable). 
· Aquests espais seran rotatius setmanalment, 
entre els 3 cicles.   

Cicle Mitjà 

Cicle 
Superior 

En cas de pluja 

Infantil 
11’00-11’45h 

 
1 grup  aula de psicomotricitat 

2n grup  Vestíbul d’infantil 

Cicle Inicial 
11’00-11’30h 

 

Gimnàs (dividit en dos espais) 

Cicle Mitjà i 
Superior 

Pista (dividida en 4 espais) 

Vigilància dels patis 

A cada espai hi haurà 2 mestres de la comunitat de cicle per fer les vigilàncies. 

 

Tots els alumnes esmorzaran a la classe. Els d’infantil de 10:30 a 11h i els de primària de 

10:55 a 11:05h. 
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A la PGA s’especificarà el torns dels espais i vigilància de patis. També ho tindrem exposat a 

la cartellera informativa de la sala de mestres.  

Entrades i sortides 

L’escola habilitarà 4 accessos a l’edifici escolar, així, cada cicle tindrà un accés diferent. A 

cada entrada/sortida i haurà un mestre/a per gestionar la mobilitat i garantir la distància de 

seguretat. Els grups entraran per separats tenint en compte una diferència de 5 min., 

aproximadament.  

Cicle Accés Ordre per les 
entrades i sortides 

En cas de pluja 

Educació 
Infantil  

Entrada de la cantonada 1. P3 i P4 
2. P5 

Es manté igual  

Cicle Inicial  Porta principal (C/De les 
escoles) 

1. 1r 
2. 2n 

Es manté igual  

Cicle Mitjà Porta de la rampa del pati 
de primària  

1. 3r 
2. 4t 

Es manté igual  

Cicle 
Superior 

Porta del mig del pati 
d’infantil (C/Santa Maria) 

1. 5è 
2. 6è 

Els familiars podran 
esperar els infants al 
pati d’infantil  

 

 L’Horari d’entrada serà: 

o Matí: de 8,55h a 9,05h 

o Tarda: 14,55h a 15,05h  

 L’Horari de sortida serà: 

o Matí: de 12,25h a 12,35h 

o Tarda: 16,25h a 16,35h  

 DEMANEM A LES FAMÍLIES MOLTA PUNTUALITAT. La puntualitat de tots els alumnes 

ens permet un millor aprofitament de les classes a primera hora. També afavoreix 

l’adquisició d’uns hàbits socials de conducta i de respecte cap a les institucions i cap 

als altres, mestres i companys/es.  

 La porta es tancarà puntualment. Si alguna família arriba tard per motius justificats, 

l’alumne haurà d’entrar per la porta principal de l’escola.  

 En les entrades i sortides els alumnes hauran de portar mascareta fins que 

accedeixen a la seva aula de grup estable.   

 A les entrades, els infants entraran pels accessos indicats, de manera calmada i les 

seves tutores els esperaran a l’aula. 

 Les famílies no podran accedir al recinte de l’escola per tal d’evitar aglomeracions.  

 El canvi de sabates es realitzarà a la pròpia aula de referència.  
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 A les sortides, el tutor/a o mestra/e del cicle acompanyarà al grup fins a l’accés 

establert, on les famílies estaran esperant. 

Circulació pels passadissos  

En els fluxos de circulació pels passadissos i lavabos es farà ús de la mascareta.   

A infantil cada aula té el seu propi lavabo i a primària hi haurà un wc per cada grup estable 

(diferenciat amb un cartell a la porta). A més a més, als diferents lavabos i haurà un cartell 

recordatori de rentat de mans tant per l’abans i el després de l’ús dels wc.  

Evitarem les aglomeracions als lavabos, per aquest motiu als lavabos només hi podran haver 

un màxim d’un alumne per grup estable. 

Reunions i entrevistes 

- Les reunions de l’equip docent  Els claustres, les trobades de cicle, les comissions, 

la coordinació d’especialitats... es realitzaran amb la modalitat presencial, mantenint 

les mesures de seguretat establertes. 

 

Òrgans Tipus de reunió Periodicitat 

Equip directiu  Planificació i gestió Setmanal  

Claustres Planificació, coordinació, 
presa de decisions, 
avaluació... 

Cada 3 setmanes 

Claustres pedagògics Organització pedagògica Mensual  

Equip de Cicle Organització i planificació Setmanal  

Equip d’especialitats Coordinació i planificació Cada 2 setmanes 

Comissions  Gestió i coordinació Setmanal  

 

- El Consell Escolar  Es podrà optar tant a la modalitat presencial (mantenint les 

mesures de seguretat) com telemàtica, en funció de la preferència de l’òrgan o de la 

situació de la pandèmia.  

- Reunió d’inici de curs  Es realitzarà a inicis de setembre i de manera presencial, a 

la pista poliesportiva i establint les mesures de seguretat establertes. 

- Reunions de nivell (grup estable)  Es faran a l’octubre i de manera presencial, 

s’aconsellarà que només vingui un familiar per alumne i es portaran a terme seguint 

les mesures de seguretat.  
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En aquesta reunió es realitzarà una formació a les famílies respecte l’ús de les 

plataformes digitals que utilitzarem al centre i l’ús del mòbil com a mòdem-wifi.  

- Entrevistes individuals  Pel seguiment dels alumnes, aquestes entrevistes es 

podran fer per telèfon, per correu electrònic, per videoconferència o presencialment 

al centre (establint les mesures de seguretat).  

- Comunicacions  Les comunicacions amb les famílies es continuaran realitzant a 

través del Butlletí mensual, per correu electrònic o notificacions en paper (segons les 

preferències de la família) i a través del grup de famílies delegades (whatsapp) o via 

telefònica.  

Altres activitats  

 Acollida matinal  

Els infants s’hauran d’organitzar tenint en compte el seu grup estable de classe; i si això no 

és possible (a partir dels 6 anys) hauran de portar mascareta.  

Cada infant serà acompanyat per un únic familiar amb mascareta i deixarà al nen/a a la porta 

del menjador (espai on es realitzarà l’acollida matinal).  

Les responsables de l’acollida matinal hauran de portar mascareta. Acabat l’horari d’acollida 

caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  

 L’acollida  de P3 

Pel període d’adaptació dels alumnes de P3 el protocol serà el següent: 

Durant els 3 dies d’adaptació (14, 15 i 16 de setembre) els infants podran venir acompanyats 

d’un sol familiar. 

La rebuda es farà a la pròpia aula i els familiars es podran quedar una estona amb els infants 

(recomanem no més de 15 min). Aquests familiars hauran de venir amb mascareta i es 

recomanarà que evitin, en la mesura del possible, el contacte amb els altres nens/es. 

La recollida es realitzarà també a la pròpia aula, però en aquest cas els familiars romandran 

al porxo de la classe.  
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 Colònies i sortides  

Farem les colònies i sortides previstes per aquests curs i pels diferents cicles, amb les 

adaptacions de prevenció i seguretat necessària pertinents.   

  Extraescolars   

Es duran a terme les diferents extraescolars previstes pel curs 2020-21. En aquestes és 

recomanable que el grup de participants sigui el més constant i estable possible per tal de 

facilitar la traçabilitat. A més a més, sempre es mantindran les normes de seguretat 

establertes.  

Les aules que s’utilitzin seran netejades i desinfectades abans (si s’han utilitzat prèviament) i 

després del seu ús.  

 

Accions per l’avaluació  

Indicadors Responsables 

S’ha realitzat una avaluació inicial als alumnes de P5 fins a 6è. Cap d’estudis 

S’han fet actuacions relacionades amb l’acompanyament emocional a 
cada nivell. 

Equip docent  

S’han pogut seguir fent les diferents propostes metodològiques 
(projectes, tallers, racons...). 

Equip docent i 
coord. D’etapa 

L’organització i distribució dels espais comuns ha respectat l’ús d’un 
únic grup per dia. 

L’equip docent 

S’ha pogut repartir el material manipulatiu, jocs i instruments de 
manera equitativa i han hagut suficients per totes les aules. 

Equip docent  

Amb els dos torns de menjador s’han assegurat les mesures de 
seguretat. 

Coord. Menjador 

La distribució dels patis per grups estables han estat adequades. Equip docent  

La distribució i organització de les entrades i sortides diferenciada per 
cada cicle s’han pogut realitzat de manera ordenada i mantenint les 
mesures de seguretat. 

Equip directiu  

S’han pogut realitzar totes les reunions establertes de manera 
presencial amb les mesures de seguretat establertes. 

Equip directiu 

L’acollida matinal s’ha portat a terme mantenint les mesures de 
seguretat. 

Equip directiu 

L’adaptació de P3 s’ha realitzat seguint les indicacions i les mesures de 
seguretat.  

Coord. Infantil 

S’han pogut realitzar les sortides i les colònies. Equip docent  

 

A la Memòria Anual es valorarà el grau d’aplicació i de qualitat d’aquestes actuacions.  
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ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT EN CAS DE 

CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL  

En el marc de la pandèmia per la Covid-19 es fa imprescindible crear una alternativa de 

l’organització i del funcionament del centre  preveient la no presencialitat per un possible 

confinament parcial o total del nostre alumnat i docents.  

Aquesta alternativa es crea amb la finalitat de proposar una sèrie de procediments que 

promoguin i assegurin la continuïtat de l’acció educativa, l’acompanyament i la relació amb 

tota la comunitat educativa.  

Diagnosi del període de confinament viscut 
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Durant el període del 14 de març fins el 19 de juny l’escola s’ha seguit fent  telemàticament organitzant-nos de la següent manera. 

  
ACTUACIONS VALORACIÓ 

P
R

O
P

O
ST

A
 D

E 
TA

SQ
U

ES
 

Organització 
 

Ed. Infantil:  P3 feia una proposta diària i P4 i P5 feien una 
proposta setmanal pels alumnes a través de Whatsapp de les 
famílies. 
 
Ed. Primària: Les tutores cada diumenge feien arribar un correu 
electrònic amb un Quadre de tasques setmanal,  on estaven 
explicades les propostes de tots els àmbits, amb els objectius que 
es volia treballar, l’avaluació i el retorn al mestre.  
Algunes de les tasques, s’han fet compartint carpetes, vídeo, etc., 
a través d’un DRIVE compartit. 
Els cursos de C. Superior  les propostes també es duien a terme a 
través de la plataforma Classroom. 
 

Infantil valora que ha funcionat, ha anat bé. S’ha arribat a totes les 
famílies i infants.  
 
 
Primària valora que ha funcionat molt bé. Ha estat més funcional 
treballar amb el correu i classroom, però el DRIVE també va molt bé 
perquè tot queda més organitzat i es poden compartir les tasques 
perquè les vegin els companys (va bé especialment si són vídeos o 
s’han de fer tasques conjuntament).   

Tipus de tasca 

Ed. Infantil: Les tasques que es presentaven es feien a través 
d’una presentació en PDF o d’un àudio o vídeo i es procurava que 
fossin activitats globalitzades i que poguessin resoldre ells sols i 
sense materials específics.  Més endavant les tutores (P4, P5) van 
fer arribar fitxes de feines més sistemàtiques.  
 
Ed. Primària:  Les propostes han estat variades i s’intentava que 
també fossin coses que poguessin anar resolent el màxim 
autònomament.  

Infantil considera que les tasques han estat apropiades per les 
edats.  
 
 
 
 
Primària valora positivament les tasques que s’han programat.  

Àmbits 

Ed. Infantil i Primària:   Algunes de les tasques han estat 
transversals i d’altres més específiques de cada àmbit. 

S’han tingut presents i s’han treballat tots els àmbits. 

Lliurament de 
feines i retorn 
dels mestres 

Ed. Infantil: les tasques es lliuraven a través del whatsapp, 
mitjançant fotos, vídeos i àudios.  
 
Ed. Primària: Les tasques, un cop realitzades, la família o 
l’alumne la feia arribar al mestre responsable a través de correu, 

A infantil, al principi els infants participaven molt més,  poc a poc 
ha anat a la baixa. El 85% han realitzat gairebé totes les tasques.  
 
A primària, la majoria dels alumnes, un 80%, ha anat entregant les 
tasques proposades.  
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whatsapp, al Drive o al Classroom.  Posteriorment s’ha fet el 
retorn/correcció a cada infant. 

Una part dels alumnes que no han entregat les tasques ha estat per 
falta de connectivitat; però una altra ha estat per decisió de les 
famílies/alumnes i motius personals.  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
 

Escola-famílies 

Bàsicament s’han utilitzat els canals de:  
 correus electrònics  
 whatsapp pel grup de mares delegades 

Ocasionalment també ens hem posat en contacte 
telefònicament. 

Es valora molt positivament, ja que s’ha pogut contactar i mantenir 
el contacte amb totes les famílies.  

Mestres-alumnes 
i Mestres-
famílies 

Ed. Infantil: Diàriament a través de missatges i àudios de 
whatsapp i setmanalment o quinzenalment a través de: 

 videoconferència individual alumne-mestra, 
 videoconferència petit grup-mestra  
 videoconferència grup classe-mestra 
 videoconferència pares de l’alumne –mestra 
 trucades telefòniques puntuals 

 
Ed. Primària 
Esporàdicament algun mestre també ha fet servir el whatsapp 
per establir contacte i comunicació. 
Setmanalment o quinzenalment  a través de: 

 videoconferència individual alumne-mestra, 
 videoconferència petit grup-mestra  
 videoconferència grup classe-mestra 
 videoconferència pares de l’alumne –mestra 
 correus electrònics amb alumnes 
 correus electrònics amb les famílies 
 trucades telefòniques, alguns alumnes regularment 

gairebé cada setmana però la majoria només 
puntualment si s’ha considerat oportú. 

Es valora positivament fer una videoconferència cada setmana amb 
el grup (petit grup o gran grup), però també s’ha de tenir en compte 
els ritmes i les dinàmiques del grup.   
 
 
 
 
 

 
Es valora positivament fer una videoconferència cada setmana amb 
el grup (petit grup o gran grup) perquè els hi va bé als alumnes. 
S’han fet algunes individuals de manera setmanal amb alumnes 
amb algunes dificultats o necessitats.  
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Context actual 

L’escola Font-rúbia està situada al municipi de Font-rubí, és la única escola del poble que 

actualment acull a 82 famílies, amb un total de 115 alumnes, des de P3 fins a 6è.  

La majoria de les famílies són provinents del propi municipi, el 14% de famílies són 

estrangeres, en la seva majoria d’origen magrebí. En general, són famílies amb un nivell 

sòcio-econòmic mitjà, es dediquen a activitats laborals diverses (agràries, de serveis i 

construcció). El 95% de les famílies tenen ordinador o tauleta a casa i connexió a internet i el 

100% tenen telèfon mòbil amb dades.  

El nombre d’alumnes de primària que no tenen ordinador o tauleta ni connectivitat són: 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

2 0 3 1 2 0 

 

En aquest pla també hem de tenir present la realitat i les diferents casuístiques familiars: 

famílies amb més d’un fill/a, famílies que han de fer la seva jornada laboral (fora o dintre de 

casa), famílies que no comprenen el català i/o sense recursos (ordinador, internet...). A més 

a més de les edats, característiques i necessitats dels infants. 

A nivell de centre l’ús de les TAC està implementat dins del pla de treball i els recursos 

metodològics.  Tots els docents les fan servir en les seves tasques habituals i fomenten la 

seva integració (en diferents graus i segons les etapes i nivells) en les diferents àrees 

curriculars. Així, podríem dir que un 78% té una competència digital bàsica i un 22% la té 

mitjana-alta.  

Objectius  

- Mantenir la comunicació i el vincle amb tota la comunitat educativa. 

- Garantir l’acció tutorial. 

- Generar línies de treball telemàtiques per garantir l’aprenentatge. 

- Dissenyar propostes d’activitats tenint en compte la inclusió.  

- Mantenir l’hàbit de treball. 

- Aprofitar els recursos dels que disposem.  

 

Actuacions en el cas que un grup estable quedi confinat 

Actuacions prèvies 

- Creació de correus corporatius pels alumnes de Primària. 

- Introducció en el treball digital a través de diferents plataformes (drive i classroom o 

Moodle Eix).  

- Preparació d’uns dossiers per lliurar en cas de confinament. 
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Actuacions relacionades amb el tractament dels aprenentatges 

Infantil Primària 

El tutor/a d’aquest grup estable lliurarà 
algunes feines relacionades amb el treball 
que s’estigui fent en aquell moment, pels 15 
dies de quarantena.  
 

El tutor/a d’aquest grup estable lliurarà la 
feina (llibres, fitxes...) pels 15 dies de 
quarantena. Aquestes estaran relacionades 
amb el treball que s’estigui fent en aquell 
moment.  

Durant aquest temps es mantindrà el 
contacte amb els infants a través de 
videoconferències i el Whatsapp.  
 

Si el temps de confinament s’allargués més 
dels 15 dies, des de l’escola s’imprimirà el 
dossier pel curs que està confinat i se’ls farà 
arribar a les famílies amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.  

Si el temps de confinament s’allargués més 
dels 15 dies, des de l’escola s’imprimirà el 
dossier pel curs que està confinat i se’ls farà 
arribar a les famílies amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.  

A aquells/es infants que no tinguin 
ordinador se’ls hi facilitarà un de l’escola (de 
1r a 6è). 

Es continuarà treballant i ampliant 
currículum. 

Durant aquest temps es mantindrà el 
contacte amb els infants a través de 
videoconferències i la plataforma digital.  

 Es continuarà treballant i ampliant 
currículum.  

 

Per aquelles famílies que no tenen connectivitat a la seva llar se’ls proposarà que facin la 

connexió a través del seu dispositiu mòbil (a partir de la connexió compartida/wifi).  

Per les famílies més vulnerables l’Ajuntament els hi donarà uns ajuts per la despesa de dades 

generades.  

Actuacions relacionades amb la comunicació amb l’alumnat 

Infantil Primària 

El canal de comunicació es farà via mòbil, pel 
whatsapp, donat que les tutores ja estan 
dins els grup de les famílies i és un canal de 
comunicació comú i que arriba a totes les 
famílies, sense excepció. Considerem que és 
una eina propera i ràpida per comunicar-nos 
amb els infants (enviar vídeos, fotos, 
àudios...).  

A Cicle Inicial el canal de comunicació es farà 
a través del mòbil, pel whatsapp i a través 
de la plataforma digital, on es penjaran 
documents i la comunicació serà 
bidireccional. 
 

 A Cicle Mitjà el canal de comunicació es farà 
mitjançant la plataforma digital, eina que 
facilita la comunicació bidireccional, el 
treball en grup i es poden incloure diferents 
recursos.  

 A Cicle Superior el canal de comunicació es 
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farà mitjançant la plataforma digital, eina 
que facilita la comunicació bidireccional, el 
treball en grup i es poden incloure diferents 
recursos. 

 Pels alumnes amb NESE les propostes que 
s’oferiran seran inclusives, prou obertes i 
flexibles per a què tots els alumnes del 
centre les puguin desenvolupar. No obstant, 
aquells alumnes que necessiten una 
adaptació més específica se’ls hi oferiran les 
mesures i recursos addicionals i el 
recolzament de la mestra d’Ed. Especial. 

Els mestres aniran mantenint el contacte i fent el seguiment i retorn de les feines, de dilluns 
a divendres, mitjançant les vies ja esmentades. No s’ha establert un horari fix, ja que al 
considerar-la una situació anòmala prioritzem adaptar-nos a les diferents realitats familiars. 

 

Actuacions relacionades amb les famílies 

Les famílies es mantindran informades i s’establiran canals de comunicació bidireccionals a 

través de: 

 La web de l’escola i els blocs de cada cicle, gestionat per la coordinadora TAC. Un 

responsable de cada cicle i de l’equip directiu li enviarà el que es consideri que s’ha 

de penjar.  

 El grup de whatsapp de delegats/des de famílies (1 o 2 delegats/des per classe), 

gestionat per la directora. 

 Els correus electrònics. A les famílies se’ls hi facilitarà els mails de tots/es els/les 

docents.  

 Telèfons personals. En el cas que sigui necessari.  

Actuacions relacionades amb l’entorn  

L’equip directiu es comunica amb l’administració, l’Ajuntament i les entitats amb les que hi 

col·laborem per correu electrònic i per telèfon. El correu de l’escola es revisa diàriament per 

la directora del centre i informa a la resta de l’equip i al claustre del que s’escau, per prendre 

les decisions corresponents.  

Tanmateix, es mantindrà una estreta coordinació i gestió amb l’Ajuntament per la 

connectivitat de les famílies més vulnerables i el lliurament dels dossiers. 

Actuacions relacionades amb l’equip docent 

L’equip directiu, els equips de cicle, les comissions i els claustres tenen com a canals de 

comunicació el whatsapp com a via més informal; el meet per fer reunions virtuals per tal de 

coordinar-nos i seguir una mateixa línia d’actuació i funcionament; i el drive per compartir 

documents i treballar en equip online.  



 

21 
 

En el cas que algun docent es confinés les reunions establertes les realitzaria a través de 

videoconferències (meet). 

En el cas que es confinés tot el centre el calendari mínim* de reunions queda establert un 

cop a la setmana:  

Dia i hora Qui Actuació 

Dilluns 
10,30h  

Equip directiu 
Planificar la setmana i preparar els temes a tractar 
al claustre. 

Dimarts 
10,30h 

Claustre 
Valorar la comunicació amb la comunitat i les 
propostes per fer els canvis adients per continuar. 

Dimecres 
10,30h 

Cicle 
Preparar i consensuar les propostes per la 
setmana. 

Dijous 
10,30h 

Comissions 
Continuar, en la mesura del possible, amb el pla 
d’acció de cada comissió. 

 

*Tot i tenir aquest horari establert es trobaran setmanalment en més ocasions per anar 

gestionant aspectes relacionats amb les actuacions dels diferents àmbits (informacions que 

van arribant del Departament, comunicats a les famílies i docents, tasques a lliurar, etc.).  

Accions per l’avaluació 

Responsables L’equip docent 

Objectiu Indicadors d’avaluació 

Mantenir la comunicació i el 
vincle amb tota la comunitat 

educativa 

S’han utilitzat els diferents mitjans de comunicació per 
mantenir el contacte amb tota la comunitat educativa. 

S’ha mantingut el feedback per part de tota la comunitat 
educativa. 

S’han realitzat totes les reunions establertes. 

Valoració de les famílies. 

Garantir l’acció tutorial 

S’ha arribat a parlar amb totes i tots els alumnes. 

S’ha fet el seguiment i el retorn de totes les tasques que 
els infants han lliurat. 

S’ha donat les mesures i recursos necessaris a l’alumnat 
amb necessitats específiques.  

S’ha lliurat el material i els ordinadors a les famílies que 
ho necessitaven. 

Generar línies de treball a 
distància per garantir 

l’aprenentatge 

S’han fet algunes activitats, prèviament al confinament, a 
través de la plataforma digital.  

S’ha treballat a través de la via telemàtica establerta. 

S’han enviat les propostes de treball en el termini 
establert segons les etapes. 

S’ha pogut continuar amb la programació d’aula. 

Dissenyar propostes d’activitats 
tenint en compte la inclusió. 

 

Les propostes han estat prou obertes i flexibles. 

S’han ofert propostes relacionades amb tots els àmbits. 

Les propostes donaven diverses possibilitats en realitzar-
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se i ser trameses. 

Mantenir l’hàbit de treball 
Els infants han continuat mantenint un hàbit de treball a 
casa. 

Aprofitar els recursos dels que 
disposem 

S’han aprofitat els canals de comunicació ja existents per 
fer xarxa. 

 

A la Memòria Anual es valorarà el grau d’aplicació i de qualitat d’aquestes actuacions.  
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ANNEX. 1 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

VENTILACIÓ 

Les aules es ventilaran 5 cops al dia, durant, aproximadament 10 min. 

1- A l’entrada, a les 9h 

2- A la sortida del pati, a les 11,00h 

3- Abans d’anar al menjador, a les 12,30h 

4- Quan entrem a la tarda, a les 15,00h 

5- A la sortida, a les 16,30h 

NETEJA I DESINFECCIÓ PER PART DE L’EMPRESA DE NETEJA 

S’ha de netejar un cop al dia:  

AULES, ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

Baranes i passamans d’escales  

Cadires i taules Aixetes de les aules 
 

Grapadores i altres utensilis 
d’oficina 

Ordinadors.  Sobretot els teclats i 
ratolins 

Telèfon i comandaments a distància 
 

Els interruptors de llum i persianes  

Fotocopiadores  
 

El terra  

Cubells de la brossa  
 

Llits de descans 

 

S’ha de netejar més d’un cop al dia (12,30h i 16,30h) 

LAVABOS 

Tots els lavabos de l’edifici Els lavabos de la pista  
 

Inodors  Terra i altres superfícies  
 

Aixetes  Cubells de la brossa 
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NETEJA I DESINFECCIÓ PER PART DE LES MONITORES, 

CUINERA I ALUMNES 

Abans i després de cada ús, s’ha de netejar i desinfectar: 

 

 

 

Després de cada ús, s’ha de netejar i desinfectar: 

 

 

 

Un cop al dia  s’ha de netejar i desinfectar: 

 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ PER PART DELS DOCENTS I ALUMNES 

En el cas que s’utilitzi un material no propi de l’aula del grup estable, després del seu ús s’ha de 

netejar i desinfectar:  

 

 

 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ PELS EXTRAESCOLARS 

Les aules que s’utilitzin seran netejades i desinfectades abans (si s’han utilitzat prèviament) i 

després del seu ús. Es farà càrrec de la neteja i desinfecció l’empresa de neteja.  

 

 

CUINA I MENJADOR 

Superfície on es prepara el menjar Taules, cadires  
 

CUINA I MENJADOR 

Plats, gots, coberts, gerres... Utensilis de cuina  
 

Safates   
 

CUINA I MENJADOR 

Terra  
 

 

MATERIAL DE JOC 

Llibres i contes Material de joc 
 

Joguines de plàstic  Disfresses o peces de roba  
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ANNEX. 2 

 
  
 Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària  
Dades personals  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
Nom de l’alumne/a Curs  
Declaro, responsablement:  
1.Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) oamb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingutsimptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia. 

Té el calendari vacunal al dia. 
 
2.(Seleccioneu una de les dues opcions) 
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
Malalties cardíaques greus. 
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractamentsimmunosupressors). 
Diabetis mal controlada. 
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat 
de reprendre l’activitat escolar:  

Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
Malalties cardíaques greus. 
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractamentsimmunosupressors). 
Diabetis mal controlada. 
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
3.Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre 
opresenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
4.Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i 
demantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 
educatiu ____________________________________________________________, signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació  
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.  
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.  
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les 
vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del 
Departament d'Educació.  
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 


