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ACTUACIONS PRÈVIES 

 

ESPAIS QUE S’UTILITZARAN 
 

Infantil    AULA DE P3 ( planta annexe) 

6è    AULA DE 6è (primera planta) 

Altres cursos amb cita prèvia AULA D’INFORMÀTICA (planta baixa) 

Recollida de material i llibres MENJADOR (planta baixa) 

 

 

HORARIS PREVISTOS 
 

Infantil  9 a 13h 

6è  L’atenció presencial en aquest curs es farà en el següent horari 

  Dimarts i dijous de 9 a 10.30 (Grup A) 

  Dimarts i dijous de 11 a 12.30 (Grup B) 

 

PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
 

Prèviament a conèixer el Pla d’Obertura del Departament, l’escola ja havia organitzat trobades virtuals amb 

cadascuna de les famílies individualment i també una trobada grupal d’acomiadament. És per això que en 

convocar presencialment no hem tingut quasi demanda. 

Infantil  

 Les activitats a Infantil seran les indicades per mantenir els hàbits i rutines que es fan en aquesta 

etapa. 

 . explicació de contes 

 . estones de joc lliure 

 . pati 

 . esmorzar 

 . rutines d’higiene ( rentar mans abans i després d’esmorzar i en canvis d’activitat) 



 

Primària: Acció Tutorial amb Cita Prèvia 

Les famílies que ho requereixin accediran al centre amb cita prèvia concertada amb el mateix tutor/a. Per tal de 

no coincidir en l’espai determinat, coordinarà les cites la Cap d’Estudis. Les activitats que es realitzaran 

dependran de la demanda de la família o la detecció que n’hagi fet la mestra i anira encaminada a: 

   . aconsellar les activitats d’estiu personalitzades 

   . detectar possibles mancances i dificultats durant el confinament 

   . planificar l’acció educativa individualitzada per al curs vinent 

Final d’etapa 6è 

 . En aquest curs, s’han programat activitats i dinàmiques encaminades a: 

   Treball de les emocions 

   Detectar possibles mancances i dificultats durant el confinament 

   Xerrades per tal d’esvair dubtes i pors sobre el pas a secundària 

   Ajuda específica en alguna àrea en concret si ho requereix 

 

ACCÉS AL CENTRE/ FLUXOS (veure Annex) 
 

Els alumnes d’infantil i Primària amb cita prèvia accediran al centre per la porta principal i aniran directament a 

l’aula de P3 o a l’aula d’informàtica de la planta baixa. 

Els alumnes de 6è accediran al centre per l’escala del darrera. 

 

CONDICIONS SANITÀRIES 
 

 Ús de mascareta 

Els alumnes d’Infantil no requeriran mascareta.  

Els alumnes de Primària portaran mascareta per accedir al centre però no caldrà a l’aula si es manté la distància 

de 2m entre alumnes. Es requerirà una bossa tipus neceser per poder guardar la mascareta. 

El professorat portarà mascareta en presencia dels alumnes 

 Higiene de mans 

Es requerirà el rentat de mans amb sabó en accedir al centre i abans i després d’esmorzar o baixant del pati.  

Es disposarà de gel hidroalcohòlic a les aules i espais de pas 

 Material d’ús individual exclusivament ( estoig, llibretes...)/ joguines 



 

 Senyalització 

Es posaran cartells recordatoris del manteniment de la distancia de 2m  entre alumnes i de les mesures 

higièniques més bàsiques ( en tosir, estornudar, rentar mans…) 

 Utilització de cubells amb pedal per tirar els mocadors de paper o les tovalloles d’un sol ús d’assecar les 

mans 

 

 La neteja dels espais es farà, en el cas de 6è, a la franja horària entre un grup i un altre. Es procedirà a 

netejar les taules amb solución indicada d’aigua i llexiu. La resta d’espais es netejaran després de cada 

cita prèvia o en finalitzar l’acollida en el cas d’infantil. 

 

 El centre proveïrà de mascaretes al professorat que faci atenció presencial. 

 

 

 

ACTUACIONS UN COP OBERT EL CENTRE 

L’equip directiu vetllarà per: 

 Fer el seguiment de les activitats que es realitzen al centre 
 

 Revisar com es manté l’atenció telemàtica als alumnes  

 

 Establir un calendari de tutories individuals i de petit grup (atenció personalitzada) 
 

 Analitzar si hi ha algun alumne o col·lectiu que pugui necessitar alguna atenció personalitzada i més 
especialitzada (alumnes NESE) i contactar amb els referents de l’EAP en cas necessari.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NORMATIVA  DE REFERÈNCIA 
 

 Ordre EDU/56/2019, de calendari escolar, curs 2019-2020 (article 2) 

  Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre (20 d’abril) 

  Pla de contingència del Departament d’Educació (5 de maig) 

  Pla parcial d’obertura dels centres educatius en Fase 2 (20 de maig) 

  Instruccions específiques per a l’obertura dels centres (21 de maig) 

  Pla personalitzat d’estiu 2020 (26 de maig) 

  Instrucció 2/2020, de la Secretaria General del Departament d’Educació (28 de maig) 

  Instrucció 5/2020, de Funció Pública (24 de maig) 
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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...) o amb 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 

tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

 Té el calendari vacunal al dia. 

2.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 

tractaments immunosupressors). 

 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 o presenti 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 de mantenir 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. 

 

 

SIGNATURA (pare, mare, tutor)  Barcelona, ____________________________ 2020 

 



Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil  

Dades personals  

_____________________________________________________________________________ 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’alumne/a Curs  

 Declaro, responsablement:  

1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al 

meu fill/a que em permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a 

partir del dia _________________ en l’horari de ___________ a ___________ (aquest horari ha d’estar 

entre les 9 i les 13h). 

2.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...) o amb 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 

tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

 Té el calendari vacunal al dia. 

3.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 

tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

4.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 o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

5.Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre 

entorn familiar i de mantenir 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. 

SIGNATURA (pare, mare, tutor)  Barcelona, ____________________________ 2020 

 

 

 



 

QÜESTIONARI SALUT D’AUTOAVALUACIÓ 

CONDICIONS DE SALUT PER ACCEDIR AL CENTRE DE TREBALL COVID-19 

LES RESPOSTES HAN DE CONTEMPLAR ELS ÚLTIMS 15 DIES 

1. Tinc símptomes associats al COVID-19?   

Tos seca i persistent, febre igual o superior a 37,7º, dificultat per respirar,   

           SI                                                       NO 

2. He estat en contacte estret amb alguna persona afectada per COVID-19 o he 

viatjat algun lloc identificat de risc per les autoritats competents. 

Contacte estret amb qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava 

símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres 

familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar. O amb convivents, familiars i 

persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una 

distància menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 minuts, sense protecció 

           SI                                                        NO 

3. Soc una persona vulnerable a efectes del COVID-19? 

Per edat >60 anys, per estar embarassada, per patir hipertensió, diabetis, càncer, inmunodeprimit, 

malaltia cardiovascular o pulmonar crònica, sense autorització de treball presencial del Servei de 

Prevenció.  

          SI                                                          NO 

Declaro sota la meva responsabilitat que les respostes donades a cada una de les 

preguntes s’ajusten a la realitat i a totes les preguntes la resposta és NO. 

 

Observacions: 

 

Nom:          Data:  

 

Signatura: 

 

 

 

Temperatura registrada pel termòmetre a les ........... hores. 

 

 

 

 

La informació de caràcter personal que les persones facilitin lliurement  a /XXXXXXXXX  es faran sevir 

estrictament al protocol de contingència de la companyia en relació al Covid-19, d’acord amb el 

 



Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 

les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals, i aquesta informació serà conservada preservant la confidencialitat de les 

mateixes mentre sigui vigent l’esmentat protocol. 

Sobre aquestes dades l’interessat té la facultat de correcció i els drets accés, rectificació, supressió, 

limitació del tractament, portabilitat i d’oposició d’acord allò que disposa la normativa en matèria 

de protecció de dades. Per a exercir aquests drets es podrà em podré dirigir per escrit al Delegat 

de Protecció de Dades ...................................... En cas de discrepàncies en matèria de protecció de 

dades,  l’interessat podrà acudir a una autoritat de control, com ara l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

 

 

 

 


