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1. Cal prendre’s la temperatura 

abans de sortir de casa. En cas 
que sigui superior a 37’5 º C, així 
com presentar mal de coll, 
diarrees, 
tos... i altres 
símptomes 
compatibles 
amb la 
COVID-19, no 
es podrà 
assistir a l’escola 

2. L’ús de la mascareta és 

obligatori a les entrades i 
sortides, dins l’aula i en 
qualsevol moment de 
mobilitat dins l’escola per 
tots els alumnes a partir 
de 1r de 
Primària i 
fins a 4t 
d’ESO. 
 

3. La neteja 

de mans es 
farà, com a 
mínim, a 
l’arribada i sortida del 
col·legi, abans i després 
d’anar al pati, abans i 
després d’anar al lavabo i 
abans i després de les 
diferents activitats que 
impliquin canvi d’espai o 
de material d’ús comú. 
Tots els alumnes hauran 
de portar un gel 
hidroalcohòlic . 

4.  

 
 
 
Com a mínim, es ventilaran 
totes les aules a les hores 
del  pati, al migdia i sempre 
que la classe estigui buida. 

5. Les taules es 

desinfectaran diàriament 
al migdia i sempre que hi 
hagi un canvi de grup. El 
professor serà 
l’encarregat de pulveritzar 
cada taula, i els alumnes 
més 
grans  la 
netejarà 
amb el 
drap que també hauran  
portat.  Els espais comuns 
es desinfectaran a canvi  
d’activitat i grup.  

 

 
6. Les files es baixaran amb molta 

cura, evitant trobar-se amb altres 
grups-classe.  
 

7. Els patis estaran 

separats amb una cadena 
per tal que no es barregin 
els diferents cursos. La 
baixada i 
pujada 

cap a 
les 
aules es 
farà de 
forma esglaonada.  
 

8. Demanem que els 

alumnes arribin 
puntualment en la franja 
indicada, i que no es 
quedin davant la porta de 
l’escola per tal d’evitar 
aglomeracions. 

 

9. A PRIMÀRIA, els 

mestres esperaran els 
alumnes a l’entrada de 
l’escola per acollir-los, ja 
que els pares no poden 
entrar dins el col·legi. 
Els germans podran entrar 
junts tot i que l’horari sigui 
diferent  i es podran 
esperar amb el tutor/a 
corresponent. 
A ESO, els alumnes 
accediran al centre i 
pujaran a les seves aules. 

10. Recordeu que cap alumne 

pot venir a l’escola si presenta 
algun símptoma compatible 
amb la COVID-19, i que en el cas 
que aquest es presenti mentre 
estigui a l’escola, s’aïllarà 
l’alumne junt amb un professor i 
s’avisarà a la família per tal que 
el vingui a recollir. Els pares es 
posaran en contacte amb el seu 
CAP.  
Si els símptomes són greus,  

caldrà avisar al 061 també des 

de l’escola i, a partir d’aquí, se 
seguiran les instruccions que 

indiqui el Departament de Salut. 
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