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L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de 
la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la 
situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.  
 
Si tot va bé començarem el dia 14 de setembre a les 9:00.  
Obrirem 10 minuts abans per afavorir que no es facin aglomeracions.  
Els nens entraran poc a poc i esglaonadament a les seves aules amb la 
mascareta posada. 
 
Es prega que els pares no entrin a l’escola excepte els alumnes de P3 
que començaran el període d’adaptació i només un membre de la 
família amb la mascareta posada.   
 
Els pares que necessitin quelcom del departament de secretaria o 
admissió hauran de fer cua al carrer respectant les mesures higièniques i 
de distància de seguretat. 
 
El servei d’acollida matinal començarà a les 08:00 per aquells que ho 
necessitin sense previ avís i el servei de menjador començarà al migdia 
per als alumnes fixes. 
 
 
 
Necessitem la col·laboració de tota la comunitat educativa: alumnes, 
pares i  mestres,  per no contagiar-nos i que hi hagi traçabilitat. 
 
 
 
Entre el 80-99% dels infants i joves de menys de 20 anys presenten un 
quadre molt lleu o directament asimptomàtic. Les dades preliminars del 
projecte Kids Corona de l’Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD, 2020) 
mostren que els infants s’infecten en el mateix percentatge que els 
adults quan estan en contacte amb una font de contagi, però que en 
el 99% dels casos són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus.  
 
 
 
  



Requisits d’accés a Norai 
 

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

- no convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

- enviar per correu electrònic escolanorai@xtec.cat la declaració 
responsable complimentada i signada  

- portar mascareta posada a l’entrada de l’escola 
- màxima puntualitat a l’entrada i sortides 
- informar als nens de la col·locació i extracció correcta de la seva 

mascareta 
- conscienciar al nens de la importància de rentar-se les mans i 

mantenir distancia de seguretat  
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada 
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de 
contraure la infecció per SARS-CoV2, es valoraran de manera conjunta 
–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 
les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu.  
 
 

Control de símptomes 
 

 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 
filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de 
la qual:  
 
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de 
pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a 
les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  
 
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu 
en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o 
l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament 
als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les 
mesures oportunes. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre 
si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació 
epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 
d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 
l’escola. 
 
 



Servei acollida matinal 
 

 
És un servei que ofereix l’escola a les famílies que ho necessitin sense 
preavís amb la monitora Mari Carmen.  
 
Començarà el dia 14 de setembre. L’horari és de 8 a 9 del matí a Escola 
Norai carrer Floridablanca 7.  
 
Durant el temps d’acollida és obligatori l’ús de mascareta ja que els 
alumnes són de diferents cursos i nivells educatius. 
Romandran a l’aula de desdoblament. 
 

 
Horaris i grups d’entrada 

 
 

 

NIVELL CURS 
ACCÉS ENTRADA 

I SORTIDA HORA ENTRADA 

INFANTIL 
P3 PORTA VEÏNS OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
P4 PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
P5 PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

PRIMARIA 
1r PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
2n PRIMARA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
3r PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
4t PRIMARIA PORTA LATERAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
5é PRIMARIA PORTA LATERAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 
6é PRIMARIA PORTA LATERAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

SECUNDARIA 
1r ESO PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 7.50 I 14.50 
2n ESO PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 7.50 I 14.50 
3r ESO PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 7.50 I 14.50 
4t ESO PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 7.50 I 14.50 

 
Els nens entraran sols en fila amb la mascareta posada i faran la higiene 
de mans amb la solució d’hidrogel de l’entrada abans dels passadís 
central. 
 
Els pares no pujaran ni els acompanyaran (excepte un familiar dels 
alumnes de P3) 



Organització de grups  
 

 
Norai comença el curs escolar el dia 14 de setembre de forma 
presencial amb horari normal (excepte alumnes de P3 que faran 
l’adaptació durant 15 dies). 
 
L’organització serà entorn a grups de convivència estables.  
El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de 
possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió 
precoç dels casos i dels seus contactes.  
Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el 
marc dels quals es produeix la socialització de les persones que 
l’integren.  
 
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació 
propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències 
creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de 
l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de 
seguretat de 2,5 m 2 ), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de 
convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de 
salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en 
garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de 
preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 
d’integrants del grup. En el cas que terceres persones s’hagin de 
relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport 
educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, 
s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 
especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 
metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 
 
Els grups seran estables a les tres etapes. A l’etapa d’Infantil i Primària, 
cada curs estarà amb el seu tutor durant tot dia, menys les hores que 
entrin els tres especialistes: música, anglès i educació física. Aquests tres 
mestres donaran la classe amb mascareta i respectant la distància de 
seguretat adequada. 
 
A l’Educació Secundària, els professors que no formin part del grup 
estable faran servir la mascareta. 
 
Es valorarà l’ús i posterior neteja de les aules comuns (informàtica, 
laboratori ,aula de desdoblament, aula taller) 
 
Els professionals de servei educatiu, municipals, tallers de consum, 
bombers i guàrdia urbana, les monitores del servei d’acollida matinal i 



dels servei de menjador, i fins i tot la nostra psicòloga de Norai sempre 
faran servir la mascareta i la distància de seguretat. 
Els nens sortiran de la classe a l’hora d’anar al pati i a l’hora d’anar a 
casa o al menjador, la resta del temps no podran sortir per cap 
concepte. 
 
 

Servei de menjador al migdia 
 
 
Els grups es faran tenint en compte els alumnes habituals i fixes d’aquests 
serveis. Distribuirem els alumnes en taules per grups estables. Si el número 
d’alumnes es molt elevat es podrien fer servir les aules. Un cop acabat el 
servei de cada grup es fa el pla de neteja. Els alumnes a l’entrada del 
menjador disposaran de gel hidroalcohòlic i han d’entrar al menjador 
amb la mascareta posada i seure a la taula indicada amb el seu grup 
estable. Es faran servir gots i plats individual. Cistelles de pa, gerres 
d’aigua i setrilleres queden anul·lades. 
 
Respecte als alumnes esporàdics només podran accedir aquest servei si 
és un cas molt urgent i avisant com a mínim dos dies abans. 
 
Han de ser grups estables per tema de contagi i traçabilitat. 
 
Quan els alumnes acabin de menjar es rentaran les mans i es posaran la 
mascareta per sortir al passadís i  pujar al pati exterior. 
 
Un cop tornin a la seva aula a les 14:50 es tornaran a rentar les mans. 
 

NIVELL CURS HORARI 
INFANTIL 

P3 12:50 
P4 12:50 
P5 12:50 

PRIMARIA 
1r PRIMARIA 13:00 
2n PRIMARA 13:00 
3r PRIMARIA 13:00 
4t PRIMARIA 13:45 
5é PRIMARIA 13:45 
6é PRIMARIA 13:45 

SECUNDARIA 
1r ESO 14:15 
2n ESO 14:15 
3r ESO 14:15 
4t ESO 14:15 



Pati i esbarjo 
 

Sortiran mitja hora per gaudir de l’esbarjo i esmorzar. 
 
Hauran de portar mascareta al sortir de l’aula, passadís i pujada i 
baixada del pati. 
 
Portaran l’esmorzar i ampolla d’aigua. 
No podran beure de la font del pati, només omplir de l’aixeta les seves 
ampolles. 
 
Aniran al lavabo a rentar-se les mans abans de pujar al pati i abans de 
començar les classes. 
 
Jugaran amb el seu grup estable i el pati estarà distribuït per aquests 
grups sense barrejar-se. 
 
Els horaris i torns seran els següents: 
 
 

NIVELL CURS HORARI 

INFANTIL 
 P3 10:00 - 10:30 

 
P4 10:30 -11:00 

 
P5 11:00 - 11:30 

PRIMARIA 
 1r PRIMARIA 10:00 - 10:30 

 
2n PRIMARA 10:00 - 10:30 

 
3r PRIMARIA 10:00 - 10:30 

 
4t PRIMARIA 10:30 - 11:00 

 
5é PRIMARIA 10:30 - 11:00 

 
6é PRIMARIA 10:30 - 11:00 

SECUNDARIA 
 1r ESO 11:00 - 11: 30  
2n ESO 11:00 - 11: 30  
3r ESO 11:00 - 11: 30  
4t ESO 11:00 - 11: 30  

 
 

  



La Mascareta individual 
 
Obligatòria portar-la posada : 
 
. a l’entrada de l’escola 
. al sortir de l’aula 
. al passadís 
. al pati (desprès de menjar-se l’entrepà) 
. al menjador (després de menjar el dinar) 
. a la sortida de l’escola 
 
 
  



Higiene de mans 
 
 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 
alumnes així com la del personal docent i no docent.  
 
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  
 
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  
▪ Abans i després dels àpats, 
▪ Abans i després d’anar al WC, 
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
 
 
Diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 
dosificador i tovalloles d’un sol ús:  
 
. al lavabo de cada aula 
. al menjador 
. al pati 
 
 
Col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica:  
 
. a l’entrada de l’escola 
. al pati 
. al menjador  
 
 
 
 

Relació amb la comunitat educativa 
 

 
- reunió amb el consell escolar de forma telemàtica o per correu 

electrònic. 
 

- reunió d’inici escolar amb les famílies de forma telemàtica durant el 
primer trimestre. Els informarem de l´hora,  la data i l’eina digital 
emprada. 
 
 

- reunió individual de seguiment amb la família mitjançant trucada 
telefònica o correu electrònic. 

 
 



Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 
Es ventilaran les aules i menjador contínuament abans de l’entrada i 
sortida dels alumnes i 3 cops durant el dia com a mínim 10 minuts. 
Mentre faci calor mantindrem les finestres obertes durant totes les 
classes. 
 
Es netejaran taules, cadires, lavabos, baranes, portes, poms i aquelles 
superfícies d’ús comú. 
 
Es desinfectarà 1 cop al dia a fons amb productes específics per part de 
l’empresa de neteja contractada.  
 
 

Espai per a reunió i treball de mestres 
 

Ho faran amb la mascareta posada i respectant la distància de 
seguretat a la taula central de la sala de professors. 
 
Ells seran els encarregats de fer la neteja pertinent abans de sortir de la 
sala. Disposaran de gel hidroalcohòlic i de sabó i de tovalloletes d’un ús 
per la rentada de mans al lavabo. 
 
 
 

Protocol en cas de possible contagi de Covid-19 
 
Quan detectem un cas d’un alumne que no es troba bé el/la tutor/a 
informarà a la secretària perquè truqui a la família i el vingui a buscar. El 
nen/a amb la mascareta posada serà custodiat per un membre de 
l’equip directiu fins que vingui la família. Ell/a també portarà la 
mascareta. 
 
La família té l’obligació de portar-lo immediatament al pediatra del CAP 
i informar a l’escola del resultat del test. 
 
Si fos un cas positiu la directora informarà a Serveis Territorials i aquest 
òrgan a Salut per fer un estudi de traçabilitat i confinar durant 15 dies a 
tot el grup estable, tutor/a i altres persones de l’entorn que han estat 
amb el nen/a contagiat. 
 
La Directora serà l’encarregada de fer el seguiment del cas amb la 
persona assignada per Salut i per CAP. 
 
 
 


