
 
 
 
 
 
 

FAQS- SETEMBRE 2020 

 

ENTRADES A L’ESCOLA 

1. On puc consultar per quina porta ha d’entrar el meu fill o filla? 

A les circulars d’estiu i a la pàgina web de l’escola. 

2. Per quina porta entrem si tenim més d’un fill/a a cursos diferents que poden entrar               

amb acompanyant ( de P3 fins a 2n de primària)? 

SEMPRE per la porta d’entrada assignada al germà petit. 

3. Quins alumnes es poden acompanyar fins a l’aula? 

Només els de P3, P4, P5, 1r i 2n de primària. 

4. Quants acompanyants poden entrar amb els alumnes? 

Només 1. 

5. Què ha de fer el meu fill  si arriba tard? 

LA PUNTUALITAT ÉS PRIMORDIAL pel bon funcionament de l’organització. En cas           

excepcional, si no es pot entrar dins la franja horària s’haurà d’entrar per la              

porteria. 

6. Els alumnes podran venir en bicicleta o patinet? 

Sí i podran aparcar en el pàrquing corresponent. Cal que es tingui cura de portar el                

candau.  

 

MESURES D’HIGIENE 

7. On es farà la primera higiene de mans i presa de temperatura? 

Un cop l’alumne/a estigui amb el seu grup estable. RECORDEM que la temperatura             

s’ha d’haver pres a casa abans de venir a l’escola. 

8. El centre disposa de solució hidroalcohòlica?  

Sí. Estaran situats als punts estratègics: aules, menjador, entrada. 

9. Cal portar mascareta a l’escola? 

Sí, a partir de 1r de primària  sempre. 

 



 
 
 
 
 
 

 

10.Cal portar la mascareta a l’aula? 

A ESO sempre. 

A Primària quan ho indiquin les autoritats sanitàries. 

11.Cal portar una cantimplora amb aigua a l’escola? 

Sí. Cada dia s’ha de portar (no ampolles de plàstic) 

12.Les mesures de prevenció i protecció seran vàlides per a tot el curs? 

Els protocols de prevenció de l’escola s’adaptaran al canvi de protocols marcats pel             

departament d’Educació i de Salut. 

 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS 

13.Què és un grup de convivència estable? 

El grup classe que no es barreja amb altres alumnes de l’escola. 

14.Dins el grup estable s’haurà de mantenir la distància de 1,5 metres? 

NO cal mantenir la distància de seguretat.  

15.Fora el grup estable s’haurà de mantenir la distància de 1,5 metres? 

SI s’ha de mantenir la distància i portar la mascareta. 

 

ESPAIS 

16.Quin espai ocuparan els grups estables? 

Cada grup la seva aula de referència. 

17.S’utilitzaran espais auxiliars o aules especialitzades? 

En ocasions puntuals o programades i es vetllaran  les mesures d’higiene. 

18.Qui farà la neteja dels espais d’ús comú si es compartida amb diferents horaris? 

La neteja dels espais d’ús comú la poden fer els mateixos alumnes dins el propi marc                

de l’aprenentatge de mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la            

Covid-19. 

19.Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar? 

Sí, dins el grup estable i tenint en compte les mesures higièniques. 

 



 
 
 
 
 
 

20.Com es farà la ventilació dels espais utilitzats? 

Sempre abans de començar l’activitat escolar i periòdicament durant el dia. 

21.On es farà l’Educació Física? 

Sempre que es pugui es prioritzaran els espais a l’aire lliure a l’escola o al poble. Al                 

centre disposem de la sala polivalent per aquest ús si cal i sempre es garantiran les                

mesures d’higiene.  

 

PATIS 

22.Com seran els torns de pati? 

El pati estarà sectoritzat i s’han marcat 4 torns de pati per garantir la continuïtat del                

grup estable.  

Educació Infantil i Primària també aniran a les Feixetes.  

23.On esmorzaran els alumnes? 

Cadascú a la seva aula. Recordem que cal fomentar hàbits saludables. 

 

 

ACOLLIDA 

24.On es farà la primera higiene de mans i presa de temperatura en el servei               

d’acollida? 

Educació Infantil a la sala de psicomotricitat. 

Primària a la porteria. 

25.0n es farà l’acollida matinal a educació infantil i per on cal entrar? 

A la sala de psicomotricitat i s’ha d’entrar per la porta del c/ de Lourdes. 

26.0n es farà l’acollida matinal a educació primària i per on cal entrar? 

1r i 2n a la biblioteca i de 3r a 6è a la sala d'actes. S'ha d’entrar per la porteria. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

MENJADOR 

27.Hi haurà servei de menjador? 

Sí, cada dia. 

28.On s’habilitarà el servei de menjador d’educació infantil? 

Cada grup dinarà a la seva aula. 

29.On s’habilitarà el servei de menjador a educació primària? 

A l’espai menjador mantenint la distància entre grups estables i en diferents torns.  

30.On s’habilitarà el servei de menjador a educació secundària? 

A l’espai menjador mantenint la distància entre grups estables. 

31.Hi haurà servei de menjador a ESO els dimecres i els divendres? 

Sí.  

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

32.Com ens comunicarem amb les famílies durant el curs? 

Es prioritzaran els canals virtuals. 

33.Davant de qualsevol dubte, a qui em puc dirigir? 

El tutor/a és la persona de referència. Recordeu que les adreces electròniques són             

nomcognom@vedrunatona.cat 

 

PLA DE CONFINAMENT 

34.S’ha elaborat un pla de confinament? 

Sí. 

35.Com es comunicarà? 

En cas de confinament amb una reunió informativa amb les famílies del grup o              

alumne afectat.  
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36.Com es gestionarà un possible cas de contagi? (veure enllaç) 

Gestió de casos Covid-19 a l’escola. 

37.Hi ha un coordinador COVID-19 a l’escola? 

Sí, i ha rebut una formació específica. 

38.Quin és el centre de referència de Salut? 

El CAP de Tona 

39.Hi ha un referent COVID-19  al CAP? 

Sí, hi ha un responsable sanitari vinculat al centre educatiu.  

 

 

 

 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

