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1. Alumnat. 

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

 

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica 

de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals 

necessitin el recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

 

 

 

 



 

1.1 Educació Infantil. 

 

Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a l’escola per motius de conciliació 

hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà, 

i un certificat d’empresa, indicant que els treballadors han d’acudir presencialment a 

la feina.  

 

 

1.2. Educació Primària. 

 

Per alumnes des de primer a cinquè hem ofert la possibilitat de demanar una tutoria 

individualitzada amb tutor, o en cas que aquest sigui de risc, amb un altre mestre del 

centre o de l’equip directiu. A aquesta reunió podran acudir el nen/a i un progenitor.  

 

Per demanar-la, hauran d’escriure un mail al correu del centre a8035957@xtec.cat, 

explicitant el motiu de la reunió. 

 

Pel que fa als nens i nenes de sisè hem establert que els alumnes vinguin un cop a 

l’escola en grups de 13 com a màxim.  

 

Aquests dies seran: 

 

- dimarts 16 de juny de 10:00 a 11:30 h el primer grup, 

- dijous 18 de juny de 10:00 a 11:30 h el segon grup. 

 

Durant la setmana del 8 al 12 de juny s’informarà les famílies sobre els grups i els 

horaris. 

 

Les famílies dels alumnes de sisè hauran de presentar una declaració responsable 

d’acord el model que es facilitarà.  En aquest cas no caldrà el certificat d’empresa.  

 

 

1.3. Requisits per tots els alumnes que vinguin a l’escola: 

 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

   anteriors. 

 Que   no   hagin estat  en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal al dia. 

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de 

risc per a la CovID-19: 
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 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
 

2. Personal de centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis. 

 

 

El personal necessari per atendre les necessitats d’aquests dies és d’una mestra 

d’infantil durant les dues setmanes d’acollida (ens han comunicat que vindran només 

4 alumnes), i el tutor de sisè, ambdós personal no vulnerable. 

Durant aquests dies també hi haurà com a mínim un membre de l’equip directiu, el 

conserge i el personal PAS (auxiliar administratiu). 

 

 

3. Espais i grups. 

  

Els alumnes d’infantil seran atesos a una aula respectant els 4 m2 per alumne, i els 

alumnes de sisè seran atesos a la seva aula també respectant els 4 m2 per alumne. 

 

La mida de les nostres aules permet acollir els alumnes seguint els protocols.  Les 

aules d’infantil fan 64 m2 i les de primària 62 m2. 

 

Es preveu segons formulari passat a les famílies que a infantil vinguin 4 alumnes i a 

primària 20. 

 

4. Fluxos de circulació. Entrades i sortides. 

 

Les entrades a l’edifici d’infantil seran per la porta principal entre les 9:00 i les 9:15h.  

Les famílies s’hauran de quedar a la porta exterior deixant la distància de seguretat 

de dos metres entre ells i serà la mestra qui rebi els nens.  La sortida serà per la 

mateixa porta, en aquest cas serà la mestra qui entregui el nen a cada família. 

 

L’accés a l’edifici de primària es farà per la porta de carruatge que hi ha al costat de 

l’edifici de secretaria entre les 9:55 i 10:05h.  Les famílies s’han de quedar a la porta 

respectant la distància de seguretat i els alumnes pujaran sols a l’aula.  La sortida la 

faran els alumnes per la mateixa porta d’entrada en intervals d’un minut. 

 

Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i 

els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

 

 

 

 

 



 

5. Patis. 

 

L’estona de pati dels alumnes d’infantil, els jocs i les activitats físiques es realitzaran 

de manera individual o en grups reduïts per tal de garantir les mesures de 

distanciament físic. 

 

Els alumnes de sisè no sortiran al pati. 

 

6. Menjador. 

 

Durant aquests dies no hi haurà servei de menjador. 

 

7. Material escolar. 

 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà 

documents en paper, excepte en casos imprescindibles. 

En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de 

plàstic, es cercaran solucions perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, 

assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

8. Horaris. 

L’horari per educació infantil serà de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h des del dia 

8 fins al 19 de juny. 

Pels alumnes de sisè de primària serà: 

- dimarts 16 de juny de 10:00 a 11:30 h el primer grup, 

- dijous 18 de juny de 10:00 a 11:30 h el segon grup. 

Per la resta d’alumnes, en cas que es demani tutoria individualitzada, l’horari serà a 

concretar amb el mestre que el rebi. 

 

 

Annex 

 

c. Mesures de protecció i prevenció. 

 

En infants i adolescents, 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 (infants continents) 

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

 
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

 
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis 



 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

 Abans i després d’anar al WC 

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 

L’escola garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  També hi haurà dispensadors de 

solució hidroalcohòlica per a l’ús del personal de l’escola. 

 

 

b. Mascaretes. 

 

Les mascaretes no seran obligatòries pels nens d’educació infantil però sí pels 

alumnes de sisè que l’hauran de dur des de casa. 

 

c. Ventilació, neteja i desinfecció dels espais.   

 

Ventilarem les aules com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 

vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules seran adequadament ventilades i si es pot deixarem les finestres 

obertes. 

La neteja i desinfecció dels espais es realitzarà com a mínim un cop al dia. 

 

Equip directiu escola Can Deu. 

Sabadell, 3 de juny de 2020 

 

 

 


