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PLA DE RETORN A L’ESCOLA CURS 2020-2021 

 

  

1. Objectiu del document 

Aquest pla té com a objectiu establir les bases del retorn a l’escola aquest mes de setembre, per tal 

que el curs 2020-21 es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, tant des del punt de vista de la 

qualitat de l’ensenyament com des del punt de vista de la seguretat de l’alumnat i del personal de 

l’escola. 

Aquest pla segueix les instruccions donades per part de les autoritats educatives, previstes a les 

instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques Educatives. 

 

 

2. Organització pedagògica del centre per al curs 2020-2021 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes des de P3 fins a 2n de Batxillerat.  

Tots els alumnes d’educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat seguiran el curs de manera presencial 

sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del 

professorat del centre o bé de la població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent. 

 
2.1 . Possibles escenaris a considerar 

A efectes d’organització pedagògica, el centre treballa amb tres escenaris diferents: 

a)  Normalitat relativa: modalitat presencial 

En aquest escenari, l’escola operarà en modalitat presencial i complint amb totes les mesures de 

seguretat. 

En el punt 3 d’aquest document es detallen les accions i mesures previstes en aquesta opció. 
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b)  Confinament d’algun/s grup/s classe: modalitat híbrida online i presencial 

En cas que hi hagi algun grup classe confinat: per tal de poder garantir la qualitat de les classes 

d’aquest grup d’alumnes confinats a casa, el professorat compartirà amb l’alumnat materials digitals 

(powerpoints, lectures, llibres digitals, vídeos, àudios...) i farà classe online. En aquest sentit, com ja 

sabeu, hem implementat la plataforma Alexia-Classroom. 

L’escola ha elaborat una normativa concreta per al funcionament de les classes en modalitat online 

per garantir el bon funcionament de les mateixes. 

En cas que hi hagi algun docent confinat preventivament: hi haurà un suplent a les seves hores lectives 

i el docent haurà de deixar sempre feina/material per poder avançar la matèria. Si en algun cas 

aquestes classes poden ser aprofitades per altres docents per avançar en les seves matèries, es farà, 

per evitar utilitzar suplents i que els alumnes tinguin la sensació que són hores menys productives que 

una classe amb el propi docent. 

En cas que hi hagi un docent de baixa mèdica per COVID, la situació es tractarà com sempre s’han 

tractat les baixes mèdiques: es buscarà un substitut/suplent per a aquella matèria. 

c)  Confinament total de l’escola: modalitat online 

En aquest escenari, que no és altre que l’anterior (b) però amb afectació a tota l’escola, tota l’activitat 

acadèmica i educativa d’alumnat i professorat es farà online seguint les pautes previstes a l’opció b. 

 

 

2.2 . Requisits d’accés a l’escola 

Donada la situació sanitària del moment, s’estableixen els següents requeriments per a alumnes i per 

a personal, per poder accedir a l’escola: 

 No ser positiu de COVID-19. 

 Absència de simptomatologia compatible amb COVID-19 o qualsevol altre quadre infecciós, sense 

haver pres cap fàrmac: febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea... 

 No haver conviscut o haver estat en contacte estret amb un cas positiu confirmat o 

simptomatologia compatible amb COVID-19 en els 14 dies anteriors. 

En el cas que un alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19, es valoraran, de manera conjunta amb 

la família/ tutors legals i el seu equip mèdic de referència, les implicacions a l’hora de reprendre 
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l’activitat educativa. Per aquest motiu, per poder assistir presencialment a l’escola, la família haurà de 

lliurar al tutor/a de l’escola, un informe mèdic que avali la presència a l’escola d’aquest alumne. 

A data d’avui, es consideren malalties de risc per a complicacions de COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 

2.3 . Control de símptomes 

 Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

 Abans de començar el curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

o 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 a cada 

moment. 

o Es comprometen a no portar el seu fill/a a l’escola en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies. 

o En cas que l’alumne presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 o l’hagi 

presentat en els darrers 14 dies, es comprometen a comunicar-ho immediatament als 

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

Els alumnes hauran de lliurar aquesta declaració al seu tutor/a el primer dia de classe. Cap alumne 

no podrà accedir a l’escola si no porta aquesta declaració responsable. 

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, l’escola podrà implementar altres mesures 

addicionals que consideri necessàries. 
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3. Concrecions pedagògiques i organitzatives del model educatiu previst pel Departament 

d’Ensenyament per l’inici de curs (setembre 2020) 

 
 

3.1. Grups de convivència i socialització estables  

Les autoritats educatives i sanitàries centren la seva proposta en el model dels grups estables de 

convivència per garantir la traçabilitat en cas de contagi/ cas positiu. 

El concepte de grup estable de convivència es dona més a les etapes d’Educació Infantil i Primària, on 

un mateix grup d’alumnes conviu durant tota la seva jornada escolar i es relaciona amb un nombre 

molt reduït d’educadors (sovint 2 o 3). 

En el cas de Secundària, donada la particularitat de l’etapa i la flexibilitat que tenim amb la confecció 

dels itineraris individuals de cada alumne, no es garanteixen els grups estables de convivència ni, així 

doncs, la traçabilitat dels casos per les relacions interpersonals que es donen entre els alumnes. 

Per aquest motiu, en tot moment aplicarem les mesures de seguretat personal i que tot l’alumnat i tot 

el professorat porti mascareta mentre estigui a l’escola. 

 

 

3.2. Mesures de prevenció personal 

 

Els elements de prevenció i seguretat que l’escola utilitzarà són els següents: 

 Mascaretes: seran obligatòries per tot el personal de l’escola mentre estiguin al centre. L’alumnat 

també farà ús de la mascareta en totes aquelles classes on es barregin alumnes de diversos grups o bé 

no es pugui mantenir el 1.5 de distància entre taula i taula. 

Els criteris d’ús de la mascareta queden resumit a la graella següent: 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d’educació 
infantil (3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Primària No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins 
de l’aula, excepte quan les circumstàncies de la 
pandèmia ho requereixin. 
Indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 
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Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

ESO i Batxillerat 
 

Obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Obligatòria FFP2 amb compliment 
de la norma UNE 

 

 Gel hidroalcohòlic: totes les aules i la resta d’espais de l’escola tindran dosificadors de gel 

convenientment senyalitzats. 

 Higiene de mans: tot el personal i alumnat s’ha de rentar les mans i fer ús del gel hidroalcohòlic de 

manera periòdica i sobretot cada cop que toquin elements compartits, vagin al lavabo o entrin i surtin 

de l’escola. 

 Control d’aforament: tots els espais compartits tindran la corresponent senyalització de la limitació 

de l’aforament. 

 Marques al paviment: als espais on hi hagi accés de persones alienes a l’escola, com la recepció o 

secretaria, hi haurà la corresponent senyalització al paviment per garantir la distància de seguretat en 

els torns. 

 

3.3. Espais: neteja, desinfecció i ventilació 

L’escola ha elaborat un pla de neteja, desinfecció i ventilació per garantir la seguretat a tots els espais 

del centre. 

En general, la planificació de l’escola passa per: 

 Aules de teoria i pràctica i laboratoris: mentre la climatologia ho permeti, el criteri general serà 

tenir les finestres obertes per facilitar la ventilació. En el cas que la climatologia no ho permeti, per 

fred, pluja, etc... els últims deu minuts de cada classe s’obriran les finestres per ventilar i tornar a 

tancar-les. 

Pel que fa a la neteja i desinfecció, les aules es netejaran i desinfectaran diàriament.  

Per assegurar la neteja i desinfecció màximes, a les aules hi haurà disponible material de neteja perquè 

cada alumne/grup d’alumnes pugui utilitzar-lo de manera recurrent. Caldrà assegurar que l’alumnat 

es neteja bé les mans un cop feta aquesta tasca. 
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 Lavabos: es netejaran i desinfectaran dos cops al dia. 

 Menjador: enguany el servei de menjador s’oferirà a les aules a l’etapa d’Infantil. Tanmateix, per 

poder garantir una major distància entre els alumnes, la resta de l’alumnat es distribuirà en 3 torns:  

o de 13.00 a 14.00 hores: Primària 

o de 14.00 a 15.00 hores: ESO 

o de 15.00 a 15.30 hores: Batxillerat 

 Passadissos: els alumnes no es podran quedar al passadís, únicament podran sortir per anar al 

lavabo, omplir l’ampolla d’aigua, canviar de classe/espai o recollir material de les taquilles. S’hauran 

d’esperar el professorat dins l’aula, mai al passadís. 

 Espais d’aïllament: utilitzarem la sala d’entrevistes de la planta baixa (Infantil), la sala d’entrevistes 

de la segona planta (Primària) i les aules 310 (ESO)  i 301 (Batxillerat) com a espai de quarantena per a 

aquells alumnes o personal que es posin malalts o presentin símptomes compatibles amb la COVID. Hi 

haurà disponibles bosses d’escombraries per dipositar-hi tot allò que hagin tocat/manipulat a l’escola. 

 

3.4. Entrades i sortides de l’escola 

L’escola disposa de tres portes per entrar i sortir. El trajecte d’accés apareix a la imatge següent:  

A les graelles següents es concreta l’hora d’entrada i de sortida, així com la porta assignada per a 

cadascun dels cursos de l’etapa:  
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ENTRADES EDUCACIÓ INFANTIL 

  

HORA PORTA RESPONSABLE ESCALA VERMELLA (A) ESCALA VERDA (B) 

M A T Í 

9:00 PETITA ELI RIOJO  P-3 

9:00 PRINCIPAL CONSTAN PÉREZ  P-4 

9:00 SORRAL MARIA RODRÍGUEZ P-5  

T A R D A 

15:00 PETITA ELI RIOJO  P-3 

14:55 PRINCIPAL CARME CELDA  P-4 

14:50 SORRAL CONSTAN PÉREZ P-5  

 
 
 

SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL  
 
 

HORA CURS RESPONSABLES 
PORTA  D’ENTRADA 

DELS PARES 
LLOC DE RECOLLIDA PORTA DE SORTIDA 

M I G D I A 

12:50 P-3 Docent que és a l’aula  PORTA PETITA PORTA PETITA 

12:55 P-4 Docent que és a l’aula  PRINCIPAL VERDA (B) PRINCIPAL VERDA (B) 

12:55 P-5 Docent que és a l’aula  PORTA SORRAL PORTA SORRAL 

T A R D A 

16:30 P-3 Docent que és a l’aula 
PRINCIPAL VERDA 

(B) 
AULES PETITA 

16:40 P-4 Docent que és a l’aula 
PRINCIPAL VERDA 

(B) 
AULES PETITA 

16:45 P-5 Docent que és a l’aula SORRAL AULES 
PRINCIPAL VERMELLA 

(A) 
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ENTRADES EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

HORA PORTA RESPONSABLE ESCALA VERMELLA (A) ESCALA VERDA (B) 

M A T Í 

9:10 PRINCIPAL ISA DÍAZ 2n 1r 

8:50 PRINCIPAL MARTA SERRANO 4t 3r 

8:40 PRINCIPAL MARIBEL VERJAGA 6è 5è 

T A R D A 

15:00 PRINCIPAL MARIBEL VERJAGA 2n 1r 

14:50 PRINCIPAL MARTA SERRANO 4t 3r 

14:40 PRINCIPAL MARIBEL VERJAGA 6è 5è 

 
 
 
 
 

SORTIDES EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

HORA CURS RESPONSABLES 
PORTA  D’ENTRADA 

DELS PARES 
LLOC DE RECOLLIDA PORTA DE SORTIDA 

M I G D I A 

13:10 1r Docent que és a l’aula  
PRINCIPAL VERDA 

(B) 
PRINCIPAL VERDA (B) 

13:10 2n Docent que és a l’aula  
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 
PRINCIPAL VERMELLA 

(A) 

12:50 3r Docent que és a l’aula 
Pares recullen a la 

reixa del carrer 
REIXA DEL CARRER SORRAL 

12:50 
 

4t 
Docent que és a l’aula 

Pares recullen al punt 
de trobada 

 
Punt de trobada per 

a 4t  A-B-C 

 
PETITA 

 

12:40 

 
5è 

 

Docent que és a l’aula 
Pares recullen al punt 

de trobada 
Punt de trobada per 

a 5è A-B-C 
SORRAL 

12:40 6è Docent que és a l’aula 
Pares recullen en el 

punt de trobada 

Punt de 
trobada  per a 6è A-

B-C 

 
PRINCIPAL VERDA (B) 
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HORA CURS RESPONSABLES 
PORTA  D’ENTRADA 

DELS PARES 
LLOC DE RECOLLIDA PORTA DE SORTIDA 

T A R D A 

17:00 1r Docent que és a l’aula PRINCIPAL VERDA (B) PATI 
PRINCIPAL VERMELLA 

(A) 

17:05 2n Docent que és a l’aula PRINCIPAL VERDA (B) PATI 
PRINCIPAL VERMELLA 

(A) 

 
16:50 

3r Docent que és a l’aula PRINCIPAL VERDA (B) PATI 
PRINCIPAL VERMELLA 

(A) 

16:50 4rt Docent que és a l’aula 
Pares recullen en el 

punt de trobada 
Punt de trobada per 

a 4t  A-B-C 
SORRAL 

 
16:45 

 
5è 

 
Docent que és a l’aula 

Pares recullen en el 
punt de trobada 

Punt de trobada per 
a 5è A-B-C 

 
SORRAL 

16:45 
 

. 6è 
 

Docent que és a l’aula 
Pares recullen en el 

punt de trobada 

Punt de 
trobada  per a 6è A-

B-C 
SORRAL 

 
 

Els punts de recollida/trobada de 4t, 5è i 6è de Primària apareixen a la imatge següent: 
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ENTRADES ESO- BATXILLERAT 

HORA 8:00 HORA 8:10 HORA 8:20 

RESPONSABLES RESPONSABLES RESPONSABLES 

EVA TORRENT 
MARIA 

RODRÍGUEZ 
EVA TORRENT MARIA RODRÍGUEZ EVA TORRENT 

MARIA 
RODRÍGUEZ 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

ESCALA PRINCIPAL 
VERMELLA (A) 

ESCALA PRINCIPAL 
VERDA (B) 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

1r BTL A 
1r BTL B 
1r BTL C 

2n BTL A 
2n BTL B 
2n BTL C 

4t ESO A 
4t ESO B 
4t ESO C 

3r ESO A 
3r ESO B 
3r ESO C 

1r ESO A 
1r ESO B 
1r ESO C 

2n ESO A 
2n ESO B 
2n ESO C 

 

HORA 15:10 HORA 15:20 

RESPONSABLE RESPONSABLE 

M. CARMEN MARTÍN M. CARMEN MARTÍN 

ESCALA PRINCIPAL 
VERMELLA (A 

ESCALA PRINCIPAL 
VERDA (B) 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

4t ESO A 
4t ESO B 
4t ESO C 

3r ESO A 
3r ESO B 
3r ESO C 

1r ESO A 
1r ESO B 
1r ESO C 

2n ESO A 
2n ESO B 
2n ESO C 

 
 

SORTIDES ESO-BATXILLERAT 

HORA: 15:05 HORA: 13:20 HORA:13:30 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

1r BTL A 
1r BTL B 
1r BTL C 

2n BTL A 
2n BTL B 
2n BTL C 

4t ESO A 
4t ESO B 
4t ESO C 

3r ESO A 
3r ESO B 
3r ESO C 

1r ESO A 
1r ESO B 
1r ESO C 

2n ESO A 
2n ESO B 
2n ESO C 

 

HORA: 17:10 HORA: 17:20 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

ESCALA 
PRINCIPAL 

VERMELLA (A) 

ESCALA 
PRINCIPAL 
VERDA (B) 

4t ESO A 
4t ESO B 
4t ESO C 

3r ESO A 
3r ESO B 
3r ESO C 

1r ESO A 
1r ESO B 
1r ESO C 

2n ESO A 
2n ESO B 
2n ESO C 
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3.5. Distribució dels patis 

EDUCACIÓ INFANTIL. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI: PATI PLANTA BAIXA 

ZONA 3 ZONA 4 

ZONA 1 ZONA 2 

 

SORRAL 

 

 zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 SORRAL 

11:00 – 11:30 h P. 3A P. 3B P. 3 C P. 4A P. 4B 

11:30 – 12:00 h P. 4C P. 5A P. 5B P. 5 C  

 

SORRAL ROTATIU 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI: PATI PLANTA BAIXA + PLAÇA 

ZONA 5 

ZONA 3 ZONA 4 

ZONA 1 ZONA 2 

 

SORRAL 

 

 zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 SORRAL PLAÇA 

10:00 - 10:30 h 1r. A 1r. B 1r. C 2n. A 2n. B 2n. C  

10:30 - 11:00 h 4rt. B 3r. A 3r. B 3r.C 4rt A 4rt C 6è ABC 

11:00 - 11:30 h       5è ABC 

 

SORRAL ROTATIU 

 
 
 



 

 

COMUNICACIÓ FAMÍLIES 
 

8 setembre 2020 
 

  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI: PATI TERRASSA 
 

   Terrassa Dragó 1 

   Terrassa Dragó 2 

Xemeneia Font Ascensor Pilota 

  

 
PATI  TERRASSA 

DRAGÓ 1 
PATI TERRASSA 

DRAGÓ 2 
PATI 

PILOTA 
PATI 
FONT 

PATI 
ASCENSOR 

PATI 
XEMENEIA 

10 - 10.25 h 4t A 4t B 4t C 3r A 3r B 3r C 

11 - 11.25 h 1r A 1r B 1rC 2n A 2n B 2n C 

10 - 10.20 h 

12.00 - 12.15 h 

BATXILLERAT  (PLAÇA) 

DESCANS (PASSADÍS) 
 

 

 

3.6. Horaris dels grups 

Els horaris dels grups els presentaran els tutors/es a les jornades d’inici de curs on es tindrà cura 
especialment de la reincorporació a l’escola i el procés d’acollida. 

 
 
 

4. Pla d’actuació en cas de confirmació o sospita de cas COVID-19 entre l’alumnat.  

 
4.1.  Responsables del seguiment de casos 

En el moment en que algun membre del personal de l’escola tingui coneixement de la confirmació 

d’un cas positiu o de la sospita d’un possible cas de COVID-19 entre l’alumnat, n’informarà 

immediatament la persona responsable de COVID-19 de l’escola, que és la directora. 

Aquesta persona informarà les autoritats competents de la situació produïda (Inspecció, Consorci 

d’Educació i Salut Pública) i enregistrarà el seguiment dels casos. 

 

4.2.  Possibles escenaris i pla d’actuació 

a) Cas positiu confirmat 

Es considera un cas positiu confirmat aquell que compleix amb el criteri de laboratori (PCR  d’screening 

positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de l’screening també positiva). Correspon al 
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Sistema Públic de Salut el diagnòstic, tractament mèdic i l’emissió d’informes mèdics en aquests casos. 

En el cas que un alumne sigui positiu confirmat, el seu grup de convivència haurà de ser confinat 

preventivament a no ser que es pugui garantir que s’han complert les mesures de seguretat: en el cas 

d’ESO i Batxillerat, ús constant de mascareta.  

No obstant, si en el moment d’informar a Salut Pública del cas positiu, les autoritats consideren que 

cal confinar el grup directament o cal fer les proves a alumnes i docents del grup, seguirem sempre 

les instruccions rebudes. 

Habitualment la família o el propi alumne/a contactaran amb el seu tutor/a per avisar de la situació, 

ja que tal com han signat a la declaració de responsabilitat, estan obligats d’advertir l’escola si es 

produeix aquesta situació. 

L’alumne/a que sigui positiu confirmat de COVID-19 no podrà venir presencialment a l’escola fins que 

tingui l’alta mèdica ( per tant, donar negatiu en les corresponents proves PCR abans esmentades). 

b) Sospita de cas 

En cas que un alumne/a presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 mentre està a l’escola 

es seguiran el passos següents: 

1.  Se l’ha de portar a l’espai d’aïllament, separat i  d'ús individual, corresponent. 

2.  S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la 

persona que quedi al seu càrrec). 

3.  S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4.  En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5.   Un membre de l’equip directiu contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar 

de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

Properament, l’Equip d’Atenció Primària de Sant Andreu ens confirmarà qui serà la persona 

responsable de la interlocució amb la nostra escola. 

c) Contacte estret amb un cas positiu confirmat 

Es considera contacte estret de casos possibles, probables o confirmats, qualsevol persona que 

convisqui, els familiars i persones que hagin estat en un mateix lloc que un cas positiu confirmat, 

mentre presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant almenys 15 minuts. 
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L’alumnat que estigui en aquesta situació, per motius de seguretat i prevenció, no podrà venir 

presencialment a l’escola fins haver fet una quarantena domiciliària de 14 dies. 

Si en aquest temps de quarantena, apareix simptomatologia compatible amb COVID-19, s’haurà 

d’actuar en consonància amb l’establert a l’apartat anterior. 

d) Contacte casual amb un cas positiu confirmat 

Es considera un contacte casual de casos possibles, probables o confirmats, la resta de situacions no 

incloses en l’apartat c, incloses aquelles persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas, mentre 

presentava simptomatologia, però que no compleixin els criteris per a ser considerats contacte estret. 

Els alumnes que es trobin en aquest grup continuaran amb l’activitat educativa presencial amb 

normalitat i estaran atents a l’aparició de simptomatologia compatible amb COVID-19. 

Si finalment aquest fos el cas, s’actuarà tal com està previst a l’apartat b. 

 


