


Les mesures adoptades des de l’escola tenen com a objectiu disminuir la 
transmissió del virus i facilitar la traçabilitat en cas de detectar-se algun cas. 

En aquest temps de pandèmia és fonamental la cooperació entre l’escola i les 
famílies, perquè les mesures es puguin portar a terme i així facilitar el bon 
funcionament del centre. Tot el professorat s’ha format i està molt implicat en fer de 
l’escola un lloc segur i agradable per als nostres alumnes.

Per aquest motiu, a continuació us detallem alguns protocols que heu de portar a 
terme les famílies abans de venir a l’escola.



• Renteu molt bé les mans a casa abans de sortir cap a l’escola.

• Preneu la temperatura abans de sortir de casa.

• Reviseu que porteu el material necessari imprescindible (mascareta, ampolla d’aigua)

• Durant com a mínim el primer trimestre, es restringirà la sortida del material escolar a 
casa. De la mateixa manera, evitarem portar material de casa a l’escola, com joguines.

• Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin àgils, eviteu les 
aglomeracions.

• Respecteu les mesures del pla d‘obertura de l’escola ( mascareta ben posada, 
senyalitzacions, acompanyament infants, distància de seguretat…)



Si el vostre fill/a inicia un o diversos símptomes d’aquest llistat, no ha d’assistir al centre 
educatiu i cal que us poseu en contacte amb el vostre CAP de referència (solen aparèixer 
als 2 - 14 dies de l’exposició al virus) i comunicar el resultat a l’escola:

En cas que la simptomatologia comenci a l’escola, us trucarem perquè vingueu a recollir el 
vostre fill/a i el porteu al CAP de referència. Els professionals sanitaris decidiran si pot 
tornar a l’escola o s’ha d’iniciar un període de confinament.



• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.

• Calendari vacunal al dia altament recomanat. 

• Portar signat el full de declaració responsable.



Amb la col·laboració de tots i totes, farem de l’escola un lloc segur on els 
nostres nens i nenes podran retrobar-se amb els seus companys i mestres, 

i continuar amb el seu procés d’aprenentatge.

En cas que algun membre de l’escola, tant alumnes o mestres, siguin 
positius de la COVID-19, des de direcció de l’escola us ho comunicarem i 

us indicarem les mesures que a partir d’aquell moment es seguiran.


