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1. Neteja i desinfecció: 

Durant els mesos que l'escola ha estat tancada, s'han estat duent a terme treballs de 

neteja a fons dels espais 

Els sòls es netegen amb lleixiu diluït 

Les taules, cadires i materials es netegen amb una solució desinfectant a base 

d'alcohol 

2.Alumnado 

A nivell col·lectiu, el curs acabarà en format telemàtic el 19 de juny 

     Durant aquest període ENGLISH SCHOOL planteja els següents serveis: 

        a. Suport lectiu i d'orientació a S4 i P6 ja que han d'accedir al títol  

           de final d'etapa. 

        b. Tutories especials a l'alumnat que ho necessiti (P1 a P5) 

        c. L'alumnat de Kinder en grups de 8 els de K3 i 10 de K4 i 5, com acollida 

        d. La previsió de l'assistència d'alumnes de l'ESO, és de 6 

        e. A primària P6, està previst que assisteixin 10 

        f. De 3 a 5 anys, assistiran 16 alumnes  

        g. Per suggeriment dels pares i del claustre, s'acorda fer un dia, mitja hora de 

trobada per grup classe, amb les mesures pertinents de seguretat per que es puguin 

acomiadar de la escola, dels seus companys/es i professorat 

Tot això es farà en horari de matí 

Això serà quan la ciutat arribi a la FASE 2 i ens podem incorporar a l’escola 
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Requisits: 

 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  

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

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

infecciós 

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

compatible en els 14 dies anteriors  

• Calendari vacunal al dia 

 

3. Personal del centre. Professorat, personal d’administració i serveis.  

Es podran incorporar totes les persones que no presentin una malaltia crònica com 

les següents: 

(respiratòries crònica, cardiovasculars, immunològica, diabetis, etc...) 

Acció del Professorat: 

a. Planificar les diferents situacions i els espais de cara al proper curs 

2020/2021 

b. Cada professor s’instal·larà a un aula diferent per tal de pogué seguir amb les 

classes online 

c. Prendre la temperatura al seu grup-classe al arribar a l’escola i apuntar-la a 

una plantilla cada dia 

d. Vigilar que els alumnes es rentin les mans abans de entrar a classe i cada cop 

que van al lavabo i/o tornin del pati 

e. Confecciona un horari d’entrades i sortides per a no coincidí amb els altres 

4. Espais: 

El claustre ha decidit que les nenes/s que acudeixen a centre, estiguin ubicats de la 

següent manera: 

        • Secundària per la quantitat d'alumnes/as (6) estiguin a la seva aula. 

        • Primària, per ser un grup més nombrós (10), ho facin a la biblioteca de  centre 

        • Infantil (16), estarà a les seves aules, ja que per nombre d'assistents es pot fer. 

5. Menjador: 

  Durant aquest mes NO hi haurà servei de menjador 
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6. Horaris: 
  • A la Porta de pati a les 9h, hi haurà tres professors amb termòmetres un per a 

primària i secundària, prenent la temperatura i un dosificador de gel hidroalcohòlic 

  • Les altres professores, es dedicaran a infantil, mentre una prenc la temperatura l'altra 

ajuda a el nen / a amb el gel i l'acompanya a classe 

  • Per l'hora del pati, secundària es quedarà a la seva terrassa en els buits que els queda 

entre classes que seran de 15 minuts 

 • Infantil utilitzarà el pati en el moment que els de P6 estaran fent classes 

 • Primària tindrà un temps entre classes d'uns 20 minuts per relaxar-se 

 • Per a la hora de sortida, s'utilitzaran les dues portes de sortida al carrer per una ho 

faran els de secundària i primària. Per l'altra, els d'infantil 

 

Tutories i atenció individualitzada: 

 Com les classes continuen sent telemàtiques, els tutors donaran hores for a de aquests 

horaris. 

• Per a fer classe utilitzarem la pròpia aula de S4, per a la resta habilitarem la 

biblioteca, el laboratori i el aula de musica  

• Els d’infantil podran utilitzar les seves aules. Son prou grans per a la quantitat 

de nens i nenes 
 

No tenim servei de transport escolar  

       Tampoc es faran sortides amb transport escolar mentre duri la situació i 

possibilitat de contagi 
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ANNEX 

 

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  

 

• A l’entrada del edifici i haurà una catifa desinfectant per les sabates i una 

ampolla de gel desinfectant per a les mans  

• Els alumnes es rentaran les mans al accedir al aula, quan vagin al WC, al acabar 

el pati i tornin al aula 

• A les aules d’infantil les joguines seran de plàstic dur perquè es poden netejar 

millor 

• Portaran una ampolla d’aigua a la motxilla per no tindre que utilitzar gots 

• La mascareta la portarà cadascun de cassa seva 

• Els horaris de pati es faran amb mitja hora de diferencia, infantil, P6 i S4 

• Cada cop que es surti del aula s’obriran les finestres per a la ventilació i en 

aquest temps d’estiu també es tindran obertes mentre es donen las classes 

• La neteja la durà a terme la empresa LIMALIM amb els productes necessaris 

 

2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID: 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna, professor professora: 

• Aïllar a la persona o alumne en un sala fora del us habitual 

• Avisar a la família, per que el recullin 

• Trucar al 061 per fer el avis i que es posin en marxa els protocols d’actuació  

• Netejar el espai on ha estat  

• Enviar a tots a cassa i desinfectar tota l’escola, seguint les instruccions de 

Sanitat 
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