MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE VIGENTS A L’ESCOLA EN EL MARC DE LA
PANDÈMIA. CURS 2021-2022

Donada l’incertesa i la gran capacitat que tenim d’adaptar-nos a les noves
indicacions/restriccions, fa que aquestes pautes estiguin sotmeses a modificacions depenent
de l’evolució de la situació en la que ens trobem. En aquests moments us podem avançar el
següent:
1. DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El Departament d’Educació i per tant és norma de l’escola , exigeix que les famílies us
comprometeu per escrit a:
-

Atendre diàriament l’aparició de símptomes de la COVID-19 als vostres fills
No poden venir a escola si presenta algun dels símptomes o és contacte estret o
convivent amb una persona que se li ha confirmat el diagnòstic de la COVID. En
el punt 15 d’aquest document titulat “ Gestió de casos “ teniu més
desenvolupades les circumstàncies en les que un alumne no pot assistir al centre.

Us adjuntem LA DECLARACIÓ RESPONSABLE perquè la ompliu i la signeu. El primer dia
d’escola tots els alumnes l’hauran de portar signada i lliurar-la al mestre que estigui a
la porta. SI NO PORTEN LA DECLARACIÓ SIGNADA NO PODRAN ENTRAR A ESCOLA.

2. LES MASCARETES :
a. No es podrà accedir a les instal·lacions de l’escola sense mascareta.(*)
(*) Aquell alumnat que per qüestions mediques no pugui dur la mascareta
haurà de portar un certificat mèdic que ho prescrigui
b. Són obligatòries durant tota la jornada escolar, tot i estar en el seu grup de
convivència.
c. Les mascaretes han de ser homologades, no es podran portar mascaretes
artesanals si no són de teixit homologat UNE 0064 o UNE 0065. Per tant ,
l’alumnat haurà de portar mascaretes quirúrgiques o mascaretes higièniques
homologades UNE 0065 0 UNE 0064 o mascaretes FFP2. S’HA DE RESPECTAR
LA DURABILITAT DE LES MASCARETES PERQUE FACIN LA SEVA FUNCIÓ.
d. Els alumnes hauran de portar una mascareta de recanvi .
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3. GRUPS DE CONVIVÈNCIA:
Donades les activitats que es fan als diferents programes , entrades i sortides , patis i
espai de migdia , els grups de convivència de l’escola són:
Grup Convivència 1

Grup Convivència 2

Grup
de Grup
de
Convivència 3 Convivència 4

ESO

1er A i 1er B

2n A i 2n B

3r i 4rt

PFI

1er i 2n de PFI de
Cuina i SSRR

1er i 2n
de PFI
d’Oficina i SAG

IFE

1er i 4rt d’IFE 2n i 3r d’IFE Vendes
Vendes i At. Públic
Vendes i At. Públic

4. ENTRADES I SORTIDES del
SETEMBRE (FP)

1er DIA DE CURS

5è i 6èA i 6èB

13 DE SETEMBRE (ESO) I 14 DE

Heu de tenir en compte que l’horari del 1er dia d’escola és diferent a la resta.
ESO DIA INICI CURS ESCOLAR
CURS
ACCÈS
d’entrada i
sortida
1er A i 1er B d’ESO Plaça
Romaní
2n A i 2n B d’ESO Plaça
Romaní
3r i 4rt d’ESO
Plaça
Romaní
5è i 6è A i 6è B
Plaça
Romaní

13 DE SETEMBRE
HORA
D’ENTRADA

HORA
SORTIDA

10:15

16:45

10:05

16:50

9:55

16:55

9:45

17:00

DE

DIA
INICI
PROGRAMES
DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL 14 DE SETEMBRE
CURS
ACCÈS
HORA
HORA
DE
D’ENTRADA
SORTIDA
1r i 4rt d’IFE
Siracusa
9:00
10:50
2n i 3er d’IFE
Siracusa
9:10
11:00
1ers PFI Cuina i
Milà i Fontanals
11:00
12:50
(sortida Siracusa)
Oficina
2ns PFI Cuina i
Milà i Fontanals
11:10
13:00
(sortida Siracusa)
Oficina
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5. ENTRADES I SORTIDES DURANT LA RESTA DEL CURS
ESO DURANT EL CURS
CURS
ACCÈS

HORA D’ENTRADA

HORA DE SORTIDA

1er A i 1er B

Plaça

del Poble Romaní

9:00

16:45

2n A i 2n B

Plaça

del Poble Romaní

9:05

16:50

3r i 4rt

Plaça

del Poble Romaní

9:10

16:55

5è i 6è A i B

Plaça

del Poble Romaní

9:15

17:00

CURS

PROGRAMES DE
DURANT EL CURS
ACCÈS

1r i 4rt d’IFE
Siracusa
2n i 3r d’IFE
Siracusa
1er i 2n del PFI de Milà i Fontanals
Cuina i SSRR
1er i 2n del PFI Milà i Fontanals
d’Oficina i SGA

FORMACIÓ

PROFESSIONAL

HORA
D’ENTRADA
8:00
8:10
8:00

HORA
SORTIDA
13:50
14:00
13:50

8:10

14:00

DE

6. PATIS
Una de les noves indicacions es que el pati ,sempre i quan sigui a l’aire lliure , poden estar
diferents grups de convivència amb mascareta.
Per tant aquest curs, ara per ara, posem en funcionament els dos patis d’escola i ja no caldrà
utilitzar l’espai extern de la Plaça del Raspall.
Els alumnes de FP ,com sempre, podran sortir del recinte escolar i ja no caldrà respectar els
grups de convivència, sempre i quant es porti la mascareta.
7. ESPAI DEL MIGDIA
En aquest espai continuarem amb els dos torns de menjador i activitats de tallers.
El 1er torn començarà a les 12:45 ( grups 1 i 2)
El 2n torn començarà a les 13:45 (grups 3 i 4)
Els alumnes de FP baixaran al menjador a les 14:00 en un espai diferenciat.
Tindreu el funcionament més detallat en el Pla D’Actuació que estem actualitzant.
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8. AMPOLLA D’AIGUA
Els alumnes no podran beure de la font del pati ni de les piques per qüestions de seguretat i
higiene. Recomanem que tots els alumnes portin la seva ampolla d’aigua.

9. RENTAT DE MANS
Seguirem, el mateix protocol de rentat de mans que teníem l’any passat.
Abans d’entrar a les aules, abans del pati i després, abans de dinar i després i abans de sortir a
la tarda.
10. MATERIAL i MOBILIARI
-

-

Totes les aules disposaran del material adequat per a la higiene de mans i
mobiliari. a diferència de l’any passat , l’higiene de les taules i cadires només es
farà dos cops als dia com a hàbit d’higiene i ordre
Els alumnes podran compartir materials ( llibres, bolis,…)

11. VENTILACIÓ
Mentre faci bona temperatura les finestres de les aules romandran obertes tota la jornada.
Quan comenci el fred , s’obriran totes les finestres cada hora.
Les portes de les aules romandran sempre obertes.
Les finestres de passadís també romandran obertes durant tota la jornada.
12. EDUCACIÓ FÍSICA
Mantenim les activitats d’Educació Física en les instal·lacions esportives que veníem
desenvolupant l’activitat. Haurem de seguir els protocols d’aquestes entitat. No sabem si
aquest any ja podrem utilitzar els vestidors. Tan bon punt tinguem la informació us la
farem arribar. Mestres, els alumnes han de portar posat l’equipament d’educació física el
dia que els hi toca en l’horari.

13. FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL. PRÀCTIQUES EN EMPRESA
Continuarem fent la prospecció i ens atendrem a les indicacions que ha de donar el
Departament sobre aquest punt i la disponibilitat de les empreses per acceptar estudiants en
pràctiques. Esperem poder complir amb el 100% tal i com varem fer el curs passat.

14. LES REUNIONS AMB FAMÍLIES D’INICI I DURANT EL CURS
Aquest any les reunions de grup aula de famílies continuaran essent telemàtiques. En breu
rebreu la data i hora del vostre grup.
En quant a les tutories amb famílies si que podran ser presencials o telemàtiques.
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15. GESTIÓ DE CASOS
Una de les diferències d’aquest curs recau en el protocol de contacte estret i quarantena
depenent de si estàs vacunat amb la pauta complerta o haver passat la COVID-19 en els 180
dies previs.
1. Un contacte estret ( persona que ha estat en contacte amb una altra que ha donat
positiu de COVID-19) si està vacunat amb la pauta completa o ha passat la COVID-19
en els 180 dies previs al contacte:
- Ha d’anar a la farmàcia a fer se un test d’antígens TAR el mateix dia o a
l’endemà. Si el resultat és negatiu no cal que faci quarantena.
2. Un contacte estret, no vacunat o vacunat sense la pauta completa ha de fer la PCR
al 4rt o 5è dia i ha de fer la quarantena des del primer dia de contacte encara que el
resultat sigui negatiu. La quarantena són 10 dies.
3. Si un alumne es troba malament a l’escola posarem en marxa el mateix protocol del
curs passat:
- S’avisarà a la família perquè vingui a buscar-lo.
- Si la família no ve i l’alumne es troba en disposició de salut per marxar sol, la
família haurà d’enviar un correu electrònic autoritzant la sortida del centre, sempre i
quan la disposició de salut de l’alumne li permeti. Hauran d’anar al CAP i seguir les
indicacions mèdiques que es donin. S’ha d’informar a l’escola.
4. Tot resultat positiu o convivent positiu n’heu d’informar a l’escola per tal de poder
endegar els protocols o mesures necessàries.
5. CERTIFICAT DE VACUNA COVID. Durant la primera setmana de curs ens haureu de fer
arribar el certificat de vacuna de l’alumne per tal de poder procedir segons les
indicacions donades. Per facilitar nos la tasca de recollida us agrairíem que ens ho
féssiu arribar imprès a traves del vostre fill o filla.

16. ESCOLA VIRTUAL
De la mateixa manera que varem fer el curs passat, tot aquell alumne o grup aula que hagi de
fer quarantena o que per altres raons no pugui assistir a l’escola presencialment , seguirà
l’escola a través de la plataforma GSUITE EDUCATION. El tutor o la tutora si n’és el cas, us
donarà les instruccions d’accés i l’organització de les activitats .
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17. ALUMNES NOUS
Les famílies d’alumnes nous ens haureu de fer arribar L’AUTORITZACIÓ PER FER PROVES
PCR O TAR en el cas que aquest any tornin a posar se en funcionament les unitats mòbils del
CAP de Salut a les escoles. Us l’adjuntem i ens el feu arribar per correu a maroales @acidh.org

RECORDEU IMPRIMIR I PORTAR
1. Omplir i signar la DECLARACIÓ RESPONSABLE. L’HAN DE PORTAR EL 1ER DIA
D’ESCOLA.
2. Alumnes Nous: Autorització per les proves PCR o TAR que ferien professionals
del CAP
3. No cal portar el certificat vacunal donat que Salut ha autoritzat a la direcció
l’accés a la informació.
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