
CURS 2020-2021

Actuacions per al 
dia d’inici de curs
(14 de setembre)

EI-EP



Arrancada del curs 2020-21

◼ Estem molt contents de retrobar-nos de nou i de poder tenir els
alumnes a l’escola.

◼ L’objectiu principal d’aquest curs és que la docència sigui el més
presencial possible.

◼ Com a escola portem preparant des del mes de juny, amb il·lusió i
professionalitat, un pla d’obertura per adaptar-nos a la normativa, al
context de l’escola i als recursos disponibles.

◼ Els escenaris són canviants, per tant caldrà ser flexible i adaptar-se a
les diferents situacions que ens anirem trobant.
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Pla d’organització per l’obertura
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Control de símptomes
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Taula de símptomes compatibles amb la covid-19

La família/tutors legals han de verificar, abans
d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui la temperatura superior a
37,5ºC ni la aparició de cap altre símptoma de la
taula.

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta
alguna de les següents situacions:

◼ Tenir més de 37,5ºC o algun dels símptomes indicats en la taula.

◼ Trobar-se en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.

◼ Estar en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.

◼ Conviure amb una persona diagnosticada de COVID-19.

◼ Trobar-se en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de
COVID-19.

Mesures de protecció i prevenció. A casa.

≤14 anys

Febre o febrícula

Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll

Congestió nasal
Mal de panxa

Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar

Dolor muscular



Mesures de protecció i prevenció. Accés l’escola.

◼ El primer dia de curs han de portar la declaració responsable
signada a través de la qual:

◼ Faran constar són coneixedores de la situació actual de pandèmia i que
s’atendran a les mesures necessàries en cada moment.

◼ Es comprometen a no portar l’infant 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.

◼ Permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments
d’Educació i Salut.

◼ A l’entrada de l’escola es farà el rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic.

◼ La situació epidemiològica actual requereix la implementació d’una
mesura addicional com és la presa de temperatura a l’arribada a
l’escola.

◼ L’alumne ha de portar mascareta posada (més dues de recanvi
guardades convenientment).
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Requisits d’accés al col·legi dels alumnes
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Organització de les entrades i sortides

◼ Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció
del curs.

◼ L’accés i sortides de l’escola es faran en diferents franges horàries en
funció del curs.

◼ Pel bon funcionament, per garantir la seguretat i per minimitzar el
contacte entre infants de diferents grups és fonamental:

◼ ser puntuals

◼ Evitar aglomeracions a la vorera davant les diferents portes
d’accés i de sortida. Ho facilitaria si només acompanya un adult

a cada nen/a. Els espais de sortida han de quedar lliures.

◼ Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten
dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús
serà esporàdic. La persona que en faci ús s’encarregarà de la seva
desinfecció.

Mesures de protecció i prevenció. Accés a l’escola.
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GRUP ACCÉS ENTRADA ACCÉS SORTIDA
HORA 

D’ENTRADA
HORA DE SORTIDA

5è ABCD •Porta principal. •Porta principal
Matí: 8.30h.
Tarda: 15.00h

Migdia: 12.30h
Tarda: 17.00h



Grups estables de convivència i mascareta

◼ Els i les alumnes hauran de portar la mascareta sempre, també quan estiguin amb el seu
grup estable de convivència dins l’aula (grup classe de tutoria).

◼ L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, la màxima distància interpersonal possible.

◼ Les indicacions del Departament estableixen prioritzar les mesures de seguretat i higiene
que la quantitat d’alumnes en grup estable.

◼ El personal docent i no docent haurà de portar la mascareta sempre, excepte quan
estigui en un lloc de treball individual.

◼ Cada alumne/a ha de venir proveït d’una ampolla d’aigua, convenientment retolada,
perquè no podrà beure directament del broc de les aixetes.
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Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.



Rentat de mans

◼ Als accessos al centre i a cadascuna de les classes hi ha
dispensadors de solució hidroalcohòlica.

◼ L’alumnat s’haurà de rentar les mans:

⚫ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

⚫ Cada vegada que entri o surti de l’aula:

⚫ Abans i després dels àpats

⚫ Abans i després d’anar al WC...

◼ El col·legi disposa de cartells i infografies col·locats en llocs
visibles i estratègics recordant la importància de seguir les
mesures de prevenció, sobre tot en el rentat de mans, el
distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.
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Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.



10COL·LEGI CLARET BARCELONA

Pla de neteja, desinfecció i ventilació del centre

◼ El sistema de condicionament de l’aire a tota l’escola compleix
la normativa de renovació.

◼ Tot i així, tots els espais de l’escola seran ventilats cada cop
que sortim de l’aula.

◼ L’equip de neteja realitzarà tasques de neteja i desinfecció
constantment mentre l’alumnat estigui a l’escola, especialment
a les superfícies de més contacte; passamans, poms, lavabos
etc.

Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.
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Pautes de desinfecció

◼ En el cas de les aules on es realitzen classes pràctiques el
material escolar que s’utilitza haurà de ser netejat i
desinfectat després de cada ús pels propis alumnes/grup
d’alumnes o pel docent (en funció de l’edat de l’alumne).

◼ En les aules utilitzades per diferents grups estables de
convivència (música, suport, laboratoris...), els propis alumnes
a l’entrar i al sortir de l’aula es netejaran les mans i el sobre de
les taules i les cadires amb desinfectant.

◼ Per assegurar la neteja i desinfecció màximes, a les aules hi
haurà disponible material de neteja perquè cada alumne/grup
d’alumnes pugui utilitzar-lo de manera recurrent.

Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.



Organització de l’espai d’esbarjo

◼ Aquest any no es podrà jugar a pilota per motius sanitaris.

◼ S’esmorzarà a l’aula per assegurar que al pati es va amb
mascareta.

◼ Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat,
atès que disposem d’un espai reduït de pati, es faran
torns:
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Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.

GRUP PATI HORARI

3r, 4t i  5è d’EP
•Pati cole vell
•Pati terrat col·le vell

•10.30h. a11.00h.



Servei de menjador

◼ Per afavorir el compliment de les mesures de seguretat es faran
torns.

◼ Els alumnes estaran agrupats per grups classe amb el distanciament
necessari entre classes.

◼ Com sempre, dins de l’escola, caldrà portar mascareta excepte en el
moment de menjar.
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Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.

GRUP HORA DE DINAR

5è EP ABCD 12.40h. (Menjador petit del Cole vell)
.



Esportiu. Educació Física i piscina

◼ L’escola d’acord amb l’Esportiu ha optat per mantenir l’Educació
Física i la piscina amb les mesures de seguretat i higiene que
estableix la normativa específica per equipaments esportius.

◼ En el cas de piscina, els alumnes hauran de dur posada la mascareta
fins el vestidor i fer l’activitat mantenint l’aforament que estableix la
normativa.

◼ En el cas d'Educació Física , hauran de venir vestits amb roba
esportiva de casa. Portaran una tovallola petita i una samarreta de
recanvi a la bossa per poder canviar-se en acabar la classe. Per a la
seguretat de tots i totes aquest curs els alumnes no es dutxaran al
finalitzar la sessió.
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Mesures de protecció i prevenció. Dins de l’escola.



Gràcies per la vostra atenció !
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