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Auest Pla d’actuació respon a les instruccions i orientacions a les escoles del departament
d’ensenyament i el departament de salut:
Aquest Pla es manté sobre les premisses del pla del curs 20-21 amb les modificacions que els
Departaments d’Educació i Salut han anat establint, per tant la part introductòria, tot i
l’important evolució de la resposta a la pandèmia des de l’inici del passat curs fins ara, es
manté vigent donades les necessitats de prevenció, cautela i cura que cal mantenir en el
curs actual.
“Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i
joves a una educació de qualitat.
Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2021-2022 de la
Secretaria de Polítiques Educatives.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima
normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les
mesures sanitàries de protecció.

∙ Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en
condicions d’equitat.
∙ L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat,
seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
∙ L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
∙ A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de
contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

PLA D’ACTUACIÓ DE L’ESCOLA XALEST CURS 2020-2021
Aquest pla d’actuació té com a objectiu facilitar la màxima normalitat en el funcionament
escolar el curs 2021-2022 atenent la prevenció de la salut i l’actuació davant la infecció
per coronavirus per a protegir-nos individualment i al col·lectiu de l’escola.
El pla és d’aplicació al centre educatiu XALEST i específicament a:
- Tot el personal treballador l’Escola Taller Xalest.
- Tots els alumnes de l’escola i de les diferents modalitats formatives.
- Tots els visitants del centre, inclosos, les famílies, els professionals externs que
realitzen activitats al centre i els proveïdors.
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REQUISITS D’ACCÉS A XALEST

-Absència de simptomatología compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 10 dies anteriors.
- Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, 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 10 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder
prendre les mesures oportunes.
. Es comprometen a venir a buscar l’infant o adolescent en cas de presentar símptomes de
malaltia compatibles amb la COVID -19.
. A l’inici de curs les famílies presentaran la declaració responsable.
. A l’inici de curs les famílies ompliran el formulari informant de la situació de vacunació
dels alumnes (paula completa-dates, dosi pendent - data, no vacunat).
. No es prendrà la temperatura a l’entrada al centre, però es continuaran les entrades i
sortides esglaonades i amb l’ordre de calixos i griups qiue es va fer el passat curs.

Qui NO pot accedir al centre educatiu:
1. Alumnes o personal docent que es troben en aïllament perquè han estat positius de covid-19.
2. Les persones sense la pauta completa de vacunació i que no hagin passat la covid-19 en els darrers
6 mesos quan es trobin en alguna de les següents situacions:
1.
2.

Estan a l’espera de resultat de PCR (sempre que no es tracti d’un cribatge).
Convisquin amb una persona a l’espera de resultat de PCR feta perquè és un cas sospitós (persona
amb símptomes).
3. Es troben en quarantena perquè són contactes estrets.
Qui SÍ pot accedir al centre educatiu:
1. Contactes de contactes estrets.
Per exemple: Els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena.
2. !! Mentre s’està esperant un resultat de PCR de l’infant o adolescent amb símptomes:

3. NO està indicat el confinament del GCE.
4. Només s’han de confinar (fins el resultat) els germans i convivents adults que estudien o treballen
en un centre educatiu i que NO tenen la pauta completa de vacunació o no han passat la malaltia
en els 6 mesos anteriors a l’últim contacte amb el cas confirmat.

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Aplicarem les mesures de:
MESURES DE PREVENCIÓ

MESURES D’HIGIENE

Entrades i sortides esglaonades i per
grups Declaració responsable

Desinfecció de mans amb gel
hidroalcohòlic Rentada de mans
Ventilació d’espais
Neteja i desinfecció de materials
Neteja i desinfecció d’espais

MESURES DE PROTECCIÓ

MESURES D’ORGANITZACIÓ

Mascareta
Pantalla facial
Bata o davantal protector en cas necessari

Cartell informatius
Senyals de distanciament
Senyalització dels espais
Indicadors de distància
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MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
-DISTANCIAMENT FÍSIC
-En els grups estables no es mantindran distàncies, si bé en espais tancats es mantindrà la
mascareta. Quan hi hagi contacte amb altres alumnes o professionals es mantindrà la
distància mínima d’1,5 mts., i les masacretes tant a l’exterior com en interiors. MASCARETA
-L’ús de mascareta serà obligatori per alumnes, docents i personal extern a tots els espais
de l’escola on es pugui donar la confluència d’alumnes de grups diferents, i a totes les
activitats on participi personal extern.
- Els docents especialistes sempre faran ús de la mascareta que se la podran treure en
activitats concretes si aquestes mantenen les distàncies de 2m., i els espais estan
ventilats.
-Davant l’atenció a l’alumnat sord faran ús de mascaretes transparents o pantalles facials.
-PANTALLA FACIAL
-La faran servir tots els docents, especialistes i personal extern d’atenció amb alumnat
sord a l’aula.
-En determinades situacions també la faran sevir els alumnes per garantir la correcta
comunicació de i amb l’alumnat sord.
-Els especialistes, que entren a les aules dels diferents grups faran servir la mascareta

FPP2, mantindran la distància exigida i l’espai estarà ventilat.

-GEL HIDROALCOHÒLIC:
Es prioritzarà el rentat de mans acurat i només es farà ús de gel hidroalcohòlic en els
espais i activitats de confluència d’alumnes i es necessita una mesura ràpida i eficaç com
són les entrades i sortides al centre escolar.:
∙ Matí abans d’entrar a l’aula.
∙ En finalitzar l’activitat escolar al matí.
∙ A la tornada a l’activitat escolar a la tarda.
∙ Abans de sortir de l’escola.
- RENTADA DE MANS
∙ Abans i després de l’esmorzar.
∙ Abans i després de l’ús del WC.
∙ En acabar l’activitat escolar al matí.
∙ Els especialistes es rentaran les mans a cada canvi de grup.
VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
Els espais es ventilaran abans d’iniciar i en finalitzar l’activitat escolar i cada dues hores al
llarg de tota la jornada escolar. Si és possible, es mantindrà la ventilació al llarg de tota la
jornada escolar.
Tot i no ser necessària la neteja i desinfecció continuada de materials i superfícies, es
mantindrà de forma regular com a hàbit que l’alumne pot assolir i és important pel seu
creixement personal. En finalitzar l’activitat escolar es farà la neteja i desinfecció general
diària.

GESTIÓ DE CASOS
Quan un persona presenti símptomes compatibles amb la COVID-19:
Aquest és un tema complicat en el que el passat curs vam mantenir el sentit comú i la
precaució i ens va funcionar, per tant mantindrem els mateixos criteris i continuarem
demanant l’orientació i suport del CAP de referència, cap de Can Rull i aplicarem el protocol:
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1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual: durant els mesos de calor s’esperarà al
pati, quan comenci el fred s’esperarà a l’aula I.
2. Es col·locarà una mascareta tant a la persona amb símptomes com a l’acompanyant
( que serà un mestre amb pauta completa de vacunació) .
3. Es contactarà amb la família per que el vinguin a buscar.
4 Orientarem a la família que el porti al CAP de referència.
6. Avisarem al CAP de referència de l’escola per que facin seguiment del cas.
7. Un cop marxi del centre desinfectarem l’espai utilitzat.

CASOS POSITIUS
Se seguiran les directrius de salut. Qualsevol de les mesures extraordinàries per cas positiu

es farà amb l’orientació de salut i el departament d’ensenyament:

PROTOCOL DE GESTIÓ:
Quan es confirma un cas positiu a un GCE aplicarem el protocol de la següent manera:
1. La direcció del centre informarà els pares, mares o tutors legals dels infants del grup de convivència
estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar la quarantena
domiciliària. (Sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 en els
darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits no han de fer quarantena.)
2. En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb normalitat
al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el
contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE
i els altres possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als respectius domicilis per
iniciar la quarantena (no poden fer activitats extraescolars). Els contactes estrets amb la pauta de
vacunació completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent les seves
activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat.
3. S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment de l’estat vacunal,
amb la següent pauta:

CIRCUIT A
(No immunitzats)

PCR entre el 4rt i 6è dia des del contacte
+ Quarantena (10 dies)
Se’ls dona la carta informativa A en la
que s’indica la quarantena i s’especifica
el lloc, dia i hora de la prova diagnòstica.
TAR Farmàcia autoritzada el mateix dia o
tan aviat com sigui possible + NO
Quarantena

CIRCUIT B
(Immunitzats ESO i Postobligatoris)

La direcció del centre lliurarà la carta
informativa B per poder identificar-se a
la farmàcia, de manera que el TAR
sigui supervisat i gratuït.
La farmàcia registrarà el resultat al
sistema de dades de Salut/Educació
Excepció: Alumnes que no es facin el TAR
en un termini de 72 hores, hauran de fer
quarantena.

CIRCUIT C
(Immunitzats
Especial)

Infantil

TAR a punt centralitzat + NO Quarantena
Primària E Se’ls facilitarà la carta informativa C.

A Xalest seguirem els circuits A i B de l’ESO

Es recomana als familiars que no acompanyin els infants durant la presa de mostra (PCR), per tal de no
augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu.
Un resultat negatiu en els alumnes o professionals que no estan correctament vacunats o no han passat
la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10
dies que dura el període d’incubació.
Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos positius en fer
les proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos positius.
No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
ESPAIS
A Xalest hem organitzat 9 espais pels grups de l’ESO i 4 espais pels grups de PFI. Hem
sol·licitat l’ús de les aules de l’escola d’adults on ubicarem 1 grup de l’ESO, en horari de
matí. A la tarda farem servir una de les aules de música i/o tecnologia pel grup ubicat a
l’escola d’adults al matí.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE:
El curs 2020-2021 a l’ESO hi haurà 92 alumnes que s’han organitzat en 9 grups estables:
ESO
Grups

Docents

PAE

Alumn
es

Es
pai
Tutor

1r

16

Dolors
Ubeda i
Jordi Sanz

2on

14

Jessica Martí

3er A

14

Especialista

Estable

Estable

Temporal

Aula 3

OM
Taller

Antonio Pérez

Aula 1

OM
Taller OM

Youssef El Filali

Aula5

Toni Fàbregas Pau
Aran

Pep
Bonachera

Esther Giménez Ramón
Catà

OM
Taller

4t A-1

8

Cristina
Romero

Neus Bou

Tània Luque

Aula 1 escola
adults

OM
Taller

4rt A-2

9

Sole Blanco

Paco Muñoz

Tània Luque

Aula 1 escola
adults

OM
Taller

4rt B

13

Mar Anglès

Montse Prior Rocio Jauregui

Aula 7

OM
Taller

4rt C

8

Irene
Gutierrez

Esther
Quintana

Aula 2

OM
Taller

Rebeca Velasco
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PFI En aquesta modalitat de formació hi ha 46 alumnes matriculats:
Alumnes

Docents
Espai
Tutor

1r
Arts
gràfiques

12

2on
Arts
gràfiques

12

Toni Fàbregas

Estable

Temporal

Aula 1 EA

Taller

Mòdul aulari

Taller

Neus Bou

1r Pastis. i 10
forneria
2n
Pastis. i
forneria

Esther
Quintana

Especialista

13

Paco
Muñoz

Montse
Prior

Ramon Catà

Carol Ortiz

Aula 3 EA

Obrador

Núria Bonachera Aula adults

Arabela
Abad

Obrador

FORMACIÓ PROFESSIONAL Programa de formació i inserció
-En els tallers se seguiran les normes d’higiene i seguretat en el treball de la branca
professional que s’imparteix.
-En el taller de pastisseria i forneria es farà servir sempre mascareta i es faran servir
guants en determinades pràctiques.
-A tots els tallers es garantirà la ventilació i neteja dels espais.
-A pastisseria i fleca no caldrà augmentar la neteja i desinfecció donat que ja es
contempla en el programa de formació.
-Als vestuaris només hi haurà un alumne.
-Pràctiques d’empresa: els alumnes seguiran les normes d’higiene i seguretat de
l’empresa on fan les pràctiques.
EDUCACIÓ FÍSICA
El nostre model d’educació física és una oferta molt variada que on els alumnes poden
triar l’especialitat que volen fer i sempre s’agrupen alumnes de diferents cursos. Enguany
continuarem amb l’oferta variada però es farà per grups estables i seran aquests els que
triïn la modalitat.
L’ampliació o reducció de l’oferta es farà a partir de la tria dels alumnes.
∙ Tota l’activitat que es fa a l’exterior ha de garantir les mesures de prevenció i
protecció: tant el recinte de la piscina, el club de tennis, com el Centre Cívic de
Merinals han confirmat que garanteixen les mesures preventives.
∙ Tota activitat exterior quedarà condicionada per l’evolució de la pandèmia i per les
plenes garanties de prevenció i seguretat.
∙ No es faran dutxes, només canvi de samarreta

o Es mantenen les activitats de piscina per primer de l’ESO es farà en
dimecres de 11 a 13 i per primer de PFI (dos grups) divendres en diferent
horari cada grup: de 9 a 11 i 12 a 14.
o Es farà piscina: recinte de la piscina del QSport
o Es farà tennis al Club de Tennis
o Es farà tastet d’esports (a través del consell esportiu) al pati de l’escola
o Senderisme pels voltants de l’escola: Castell Arnau...
o Safari fotogràfic pels voltants de l’escola: parcs de la ciutat
o Ioga: Centre Cívic Merinals.
o Bicicleta: als voltants de l’escola: Castellarnau, riu Ripoll

SERVEI DE MENJADOR
Durant el curs 20-21 el 90% dels alumnes van fer ús d’aquest servei. L’organització es va fer
a partir de dinar a les aules alternant els patis i el funcionament va ser correcte, per la qual
cosa i donada l’alta demanda d’aquest servei, enguany, mantindrem el mateix model.
∙ Mantindrem els grups estables en l’horari de menjador, faran ús de l’espai de
menjador els grups que estan ubicats: els grups de 2n i 4t A . La resta de grups dinaran
a les aules.
∙ Els alumnes dinaran en dos torns. A l’espai de menjador hi hauran entre 24 i 28
alumnes agrupats per grups estables i separats entre ells per una distància superior
als 2 metres.
∙ Fins a seure a la taula i començar a dinar els alumnes portaran la mascareta. Caldrà que
cada alumne porti una bossa petita amb el nom per guardar la mascareta
adequadament durant l’estona del dinar.
∙ En finalitzar el primer torn es desinfectaran les taules i cadires i es ventilarà l’espai.
A cada torn es distribuiran els alumnes per: pati i esbarjo, aules i esbarjo, aules, dinar i
menjador.
∙ A les 13 hores es començarà a fer el rentat de mans per grups i les distribucions dels
alumnes a cada activitat.
∙ S’evitarà la confluència de grups en passadissos o espais comuns.
MIGDIA
A les 13 hores els alumnes surten a rentar-se les mans. Ho fan per grups estables
consecutivament.
Al recinte de menjador poden anar 24-28 alumnes per torn.
En horari i activitats de pati es faran servir els lavabos dels vestuaris esportius pels grups que
es trobin en aquests espais.
Els grups ubicats a l’escola d’adults faran servir els lavabos de l’escola d’adults.
TARDA
15 hores: comencen a rentar-se les mans amb el mateix ordre i a anar cap a les aules per fer
les assignatures i activitats de tarda.
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MONITORS DE MENJADOR
El servei de menjador es reforçarà amb dos monitors nous que s’encarregaran de la logística
del servei.
Se seguirà el mateix model i condicions dels docents de l’escola: monitors referents per grup
estable amb la mínima mobilitat.
La primera setmana de setembre farem les reunions d’organització del menjador amb
l’empresa FLIU que porta el nostre servei:
o Distribució dels monitors
o Funcions:
- Organització de les activitats d’higiene
- Pla d’activitats d’esbarjo a l’aula
- Pla d’activitats d’esbarjo al pati
- Pla d’activitats d’esbarjo en dies de pluja
- Normes
Els alumnes aniran al recinte de menjador a buscar el seu menjar en safates individuals amb
el monitor de referència i mantenint les distàncies de seguretat, dinaran a les aules. Els
alumnes que dinen al recinte de menjador faran cua per grups estables i seguiran el mateix
procés de recollida del dinar.
A la safata hi haurà el primer plat el segon, l’amanida i les postres el pa, el got, els coberts i
el tovalló.
L’aigua la repartirà el monitor
Si cal més pa, el donarà el monitor.
Un cop acabat el dinar cada alumne deixarà els estris en el lloc habilitat indicat per portarlos a rentar.
Els alumnes mantindran les responsabilitats de tasques del menjador dins del seu grup
estable.
Un cop finalitzat el dinar els alumnes aniran a rentar-se les mans per grups estables i sortiran
al pati amb el monitor de referència o romandran a l’aula amb activitats d’esbarjo o
esperaran l’inici de les classes de la tarda.
ACTIVITAT DE CAFETERIA
Es manté l’activitat de cafeteria que fa el PFI de pastisseria i forneria. Les comandes dels
alumnes i mestres es faran a través de mòbil. A la cuina faran el servei els grup estables de
PFI. Les compres les farem online amb previsió i el pa i les especialitats es faran a l’obrador
del PFI.
Els alumnes repartiran les comandes per les classes, sense entrar-hi, abans de l’hora de
l’esmorzar.
ENTRADES I SORTIDES
ENTRADES:
L’escola s’obrirà a ¾ de 9 i els alumnes entraran a l’escola a mesura que vagin arribant (no
s’esperaran a la porta). És habitual que els alumnes arribin a l’escola amb molta antelació
i s’agrupin a la porta o als voltants, sovint com a adolescents que volen estar en grup o
sovint pels horaris del transport urbà per tal de garantir la puntualitat. Enguany
intentarem que els alumnes no arribin abans de l’hora.9
Si no s’aconsegueix evitar els grups a la porta de l’escola, proposarem un servei d’acollida
a partir de les 8 del matí amb el suport de l'AFA.
Els alumnes entraran amb distàncies, i aniran al pati al seu calaix corresponent clarament
senyalitzat on estarà tot el grup estable.

Abans d’entrar a l’escola es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic. Enguany no
faran ús de les taquilles, entraran amb la motxilla a l’aula.
Els alumnes entraran per cursos començant per primer.
SORTIDES:
Abans de sortir a la tarda es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i sortiran al pati per
grups començant per primer. Se situaran al seu calaix corresponent i faran la sortida
distanciats.
Tant alumnes com mestres faran ús de la mascareta sempre que no estiguin a la seva
aula.
CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
Els espais comuns de la nostra escola són petits. La mesura més adient és evitar la
confluència de més d’un grup. L’organització del funcionament de l’escola preveu que en
els espais comuns només hi hagi, exclusivament, un grup estable.
HORARIS
Inicialment no projectem cap canvi d’horari en referència a les entrades i sortides.
L’organització de les entrades i sortides ens facilita, inicialment, mantenir els horaris
normals. Si amb l’organització prevista no s’ajusta a les mesures de prevenció farem les
modificacions oportunes.
REUNIONS DE DOCENTS
Mantindrem les reunions de claustre de forma telemàtica.
També seran telemàtiques totes les reunions on no puguem garantir el distanciament, les
reunions en grups petits es faran amb mascareta.
Per a realitzar treballs de preparació s’utilitzarà la sala de mestres on aniran els mestres
que en horari de menjador no disposin d’aula perquè els alumnes hi dinen.
Les aules on no dinen els alumnes quedaran en horari de migdia a disposició dels mestres
que han de mantenir les distàncies i treballar amb mascareta. Molts d’aquests espais
també es podran fer servir per dinar els docents i sempre amb neteja i desinfecció prèvia i
posterior.
TRANSPORT ESCOLAR
Aquest depèn del Consell comarcal i mantindrà les mesures preventives en tot el seu
servei. Tots els alumnes aniran amb mascareta en el TE.
Quan els alumnes arribin a l’escola entraran sota l’orientació de l’escola, en l’ordre i amb
les mesures de distanciament i prevenció.
Cada transport esperarà que l’escola li doni autorització per l’entrada.
La sortida la faran de la mateixa manera.
SORTIDES I CONVIVÈNCIES
Donat que la nostra franja d’edat ja contempla la vacunació i confiem en el compromís de
les famílies, aquets curs comptem que la gran majoria d’alumnes ja estiguin vacunats, com
ho estan tots els docents i personal de l’escola.
Així doncs, es faran totes les activitats de sortides i convivències, sempre mantenint les
mesures de cura i prevenció indicades per Salut.
REUNIONS DE PRESENTACIÓ DE CURS
∙ Només sota l’aprovació de la inspecció educativa organitzarem reunions de
presentació de curs la tercera setmana de setembre, proposem reunions de famílies
de grups estables (3 grups grup diaris) en espais separats ) i ho farem al pati de
l’escola on podem garantir la ventilació i el distanciament i encara és una època de
temperatura agradable. (quest model el vam seguir el passat curs i va funcionar bé).

∙ En cas que no sigui possible programarem reunions telemàtiques amb les famílies.
∙ Iniciarem les tutories individuals en el mes d’octubre i les farem presencials amb les
famílies que estiguin vacunades i virtuals amb les que no ho estiguin. Sempre en
espais amplis i ventilats i amb mascareta.
∙ Durant el mes de setembre es gestionen beques i ajuts, les famílies vindran (només 1
persona) amb cita prèvia i farem les gestions al pati de l’escola amb mascareta i
distanciament.
PERSONAL EXTERN D’ATENCIÓ DIRECTE
∙ Si no podem demanar les declaracions jurades al personal extern i/o hem de confiar
que les direccions dels diferents serveis les garanteixen. Demanarem aquesta
garantia.
∙ Hauran de portar mascareta durant tota l’estona que romanguin al centre, si es fan
atencions individuals i no poden fer ús de mascareta hauran de mantenir les
distàncies de 2 metres.
PROVEÏDORS
S’exigirà l’ús de mascareta i s’evitarà l’entrada a l’escola.
ALTRES
El passat curs el centre va contractar una persona per gestionar i coordinar el moviments dels grups i
dels alumnes dins de l’escola, les higienes, lavabos, rentat de mans de grups.... Enguany es manté
aquesta persona i aquesta funció.
El centre compta amb un pla de neteja i desinfecció.
El centre compta amb un pla de contingència elaborat pel servei de prevenció de riscos
laborals i vigilància de la salut.
S’ha gestionat el seguiment i avaluació del personal vulnerable per part del servei de
prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
Malgrat el Pla d’obertura del curs 2021-2022 les condicions de la pandèmia, sota les
directrius del departament d’ensenyament i del departament de salut, podran alterar i/o
modificar les propostes i organització que presentem.
L’Escola Xalest es compromet a mantenir totes les mesures de prevenció i complir
estrictament el pla que presentem així com prendre les mesures extraordinàries necessàries
davant el risc de salut de la nostra comunitat educativa.
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ANNEX
Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les
famílies

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb
una creu quins d'aquests símptomes presenta:
❑ Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)
❑ Mal de coll**
❑ Refredat nasal**
❑Tos
❑ Dificultat per respirar
❑ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
❑ Mal de panxa amb vòmits o diarrea
❑ Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb
una creu quins d'aquests símptomes presenta:
❑ Febre o febrícula
❑Tos seca
❑ Dificultat per respirar
❑ Falta d'olfacte i/o de gust
❑ Mal de coll
❑ Mal de cap
❑ Vòmits i diarrees
❑ Fatiga
❑ Pèrdua de gana
❑ Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura
❑ Refredat nasal
* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu
en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari d'atenció
del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de
pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els
infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les
persones i el context epidemiològic del moment.
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