
  

Benvolgudes famílies, 

S’apropa el retorn dels alumnes a l’escola i mica en mica ens hem anat organitzant per poder adaptar-nos 

a les mesures i normes establertes pel Departament d’Educació. 

Al llarg d’aquest estiu hem confeccionant el nostre Pla d’Organització i durant aquesta primera setmana 

d’inici del curs escolar hem concretat diferents aspectes i temes que calia resoldre directament amb els 

professors, membres del PAS, i altres entitats que també participen de forma activa en el dia a dia de 

l’escola, a més d’implementar a al nostre Pla d’Organització aquelles normes, instruccions i modificacions 

d’última hora enviades pel Departament. 

Per poder concretar el nostre Pla calia que fos aprovat pel Consell Escolar i el divendres passat vam 

realitzar una reunió on després de fer l’exposició del document el Consell Escolar el va aprovar en data 

04-09-2020. 

La informació que ara us donarem són les pautes que seguirem aquests propers dies abans d’iniciar les 

classes el dilluns 14 de setembre i que són de vital importància tant per les famílies com pel centre: 

 El Pla d’organització el podreu veure penjat a la pàgina web de l’escola i també el rebreu a la 

plataforma Educamos. 

 Dins del Pla podreu veure horaris generals de l’escola, plànols i fotos de les diferents entrades i 

sortides,  protocols, utilització de la mascareta, normes i instruccions...  

 A la plataforma Educamos  podreu trobar el document de normes i instruccions i un altre 

document “DECLARACIÓ RESPONSABLE” que haureu de portar signat perquè el vostre fill/a pugui 

entrar a l’escola. 

 Seguin els consells del Departament evitarem realitzar la reunió presencial amb les famílies i el 

contacte es realitzarà de forma individualitzada mitjançant correu electrònic i una trucada 

telefònica per parlar directament amb vosaltres (estigueu atents al telèfon i a mirar el vostre 

correu) 

 Les famílies dels alumnes de P3 també rebreu aquesta informació però a més sereu convocats en 

grups reduïts a l’escola, doncs considerem  important tenir un contacte directe amb la família ja 

que sou nouvinguts al centre. 

 Consultar els dos documents (Salut i escola i Annexos) enviats la setmana passada doncs són 

mesures importants del Departament de Salut. 

 

Demanen la vostra col·laboració i comprensió, ja que serà imprescindible per superar un curs que 

comença amb canvis importants als que ens hem d’adaptar i que molt possiblement canviaran al llarg del 

curs. 

Us aconsellem llegir tota la informació que us arribi i així saber quina és la forma d’actuar evitant 

malentesos i decisions errònies. 

 

A  continuació teniu una sèrie de documents de gran importància, que anteriorment hem comentat, i dels 

que rebreu, si cal, més informació quan parleu amb el professorat i en un document a part teniu el Pla 

d’Organització del centre 

 

Salutacions cordials 

 

L’Equip Directiu 

 



 

NORMES, INSTRUCCIONS I MESURES DE SEGURETAT GENERALS PER EVITAR LA TRANSMISSIÓ 
DEL VIRUS A L’ESCOLA I INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 Exigir declaració responsable a les famílies (obligatòria per poder accedir l’alumnat a l’escola) 
 Comunicació a les famílies del llistat de comprovació de símptomes. 
 Tal com estableix la declaració responsable, la família o tutors legals  ha de garantir que l’alumne/a 

entri a l’escola sense símptomes. 
 Horari esglaonat segons graelles per etapes. 
 Evitar l’entrada de famílies a l’interior de l’escola o al pati per acompanyar als alumnes i en cas de 

necessitat procurar que només vingui un acompanyant. 
 Les famílies no podran deixar els entrepans ni menjar a porteria garantint d’aquesta manera el mínim 

trànsit a l’entrada de l’escola i l’accés de les famílies al centre, seguint les indicacions del Departament. 
 Les famílies per accedir al centre hauran de complir les instruccions i normes establertes segons 

protocol (neteja de mans, mantenir la distància de seperació establerts i utilització de mascareta). 
 Recomanació de guardar la distància de seguretat a les portes de l’escola. 
 Màxima puntualitat a les entrades i sortides per recollir als alumnes, i així  respectar l’hora establerta 

de cada grup evitant aglomeracions de famílies i agilitzant la sortida (només un acompanyant per 
alumne/a). Només podran quedar-se els alumnes que facin activitats extraescolars. 

 Entrada a l’escola amb mascareta. Els alumnes han de venir a l’escola amb la mascareta i portar-la 
sempre que realitzin desplaçaments per l’escola i dins de l’aula exceptuant els cursos d’infantil. Si no 
porten la mascareta no podrán entrar i hauran d'esperar fora,  un cop hagin entrat tots els grups 
s’esperarà en un lloc segur fins que disposi d’una mascareta. 

 Els alumnes hauran de portar dos mascaretes a l’escola, una posada i l’altre guardada a la motxilla per 
si es dóna el cas de pèrdua o que se’n bruti i no pugui ser utilitzada. En cas que no porti mascareta  de 
recanvi i sigui necessària la seva utilització haurà de restar fora de la classe fins que la família li porti 
una. 

 Davant la previsió de pèrdua per part de l’alumnat de la mascareta i de que les famílies no puguin 
venir al centre a portar-ne una al nen o nena, l’escola facilitarà la possibilitat de comprar-ne. 

 L’alumnat haurà de venir canviat de casa per fer Educació Física (en cas excepcional serà el professor 
qui determini si l’alumnat es podrà canviar als vestidor) 

 Aquells alumnes que siguin trets de classe per motius disciplinaris greus, i davant les normes de 
seguretat dictades pel Departament (els alumnes han d’estar en grups estables i no es poden barrejar 
amb altres grups), es trucarà a les famílies perquè el vinguin a buscar. Aquesta decisió té la finalitat de 
preservar la capacitat de traça. 

 Els punts d’aigua de l’exterior del pati romandran tancats.  Per evitar contacte amb les aixetes i fonts, 
els alumnes hauran de portar una cantimplora d’aigua de casa per poder hidratar-se i així evitar 
aglomeracions i un possible focus de contagi com poden ser les fonts i aixetes. 

 L’alumnat que arriba tard s’espera fora de la tanca de l’escola i entreran a partir de les 8:15 quan tots 
els grups estiguin a l’aula. Una persona de porteria serà l’encarregada de gestionar l’entrada d’aquests 
alumnes de forma esglaonada i sense aglomeracions (apuntarà el nom dels l’alumnes en el llistat de 
retards) 

 Davant la necessitat de mantenir una entrevista amb el professorat es recomana realitzar-la utilitzant 
mitjans de comunicació com el telèfon o videoconferència. En cas de força major es podrà realitzar de 
forma presencial concertant dia i hora. 

 La venda de tiquets de menjador es realitzarà a partir de les 09:20 a la porteria de l’escola i s’haurà 
d’esperar fora respectant el torn.  

 No es podrà portar menjar ni beure per repartir entre l’alumnat ni realitzar celebracions. 
 Seguint la normativa del departament d’educació i de salut com també complint la llei de protecció de 

dades dels membres de la comunitat educativa no es podrà realitzar per part del centre cap comunicat 
oficial informant de l’espera del resultat d’un possible cas de sospita de COVID-19 i el grup no ha de fer 
aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 

 

 

 



 

 

 

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes del centre educatiu 

 

Dades personals 
 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a:  

DNI/NIE/Passaport: 

Telèfons de contacte:                                          /                                                 /  

Correu/s electrònics:      

Nom i cognoms de l’alumne/a:        Curs: 

 

Declaro, responsablement: 
 

1. Som coneixedors de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, ens 
atenem a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment i ens comprometen a seguir les 
normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al 
respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la 
finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 
2. La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap 
altre símptoma de la taula de símptomes compatibles amb la COVID-19 

3. Ens 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. 

4. Ens comprometen a cumplir els REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS publicats pel 
Departamet d’Educació/ Salut 

5. Complirem les normes, instruccions i mesures establertes per l’escola i les disposades pel 
Departament d’Ensenyament per garantir el bon funcionament de l’escola i la seguretat de tots el 
menbres de la comunitat educativa de la FESB Sagrat Cor Besòs. 

 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació al centre educatiu FESB Sagrat Cor Besòs del meu fill/a                                     

, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi 

ha en aquesta declaració. 

 

Protecció de dades: L’informem que el responsable del tractament de les dades de l’alumne, pares o representants legals és la 
entitat FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT (COL·LEGI SAGRAT COR BESOS), amb adreça a C/ Lluis Borrasa, 12-18, 08019 de 
Barcelona i telèfon de contacte 933052201. Aquestes dades seran tractades pel control dels símptomes del COVID-19, seguint el 
protocol establert pel Departament d’Educació. L’escola està habilitada a tractar les dades de categories especials sempre que 
sigui necessària per a l’orientació i educació dels alumnes de conformitat amb la normativa d’ensenyament. Les dades de 
contacte del delegat de Protecció de dades són dpo@fesofiabarat.es. L’informem que les dades podran ser cedides a les 
Administracions publiques, entre d’altres a la Comissió de garanties d’admissió, l’Ajuntament i els serveis educatius del 
Departament d’ensenyament, sempre que respongui al compliment d’una obligació legal. No es preveuen transferències 
internacionals de dades. Les dades es conservaran durant el temps que correspongui d’acord a la legislació vigent. En tot moment 
pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el 
responsable del tractament a l’adreça postal C/ Lluis Borrasa, 12-18, 08019 de Barcelona o bé per correu electrònic a 
dpo.besos@fesofiabarat.es, adjuntant fotocopia del dni o equivalent Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.    
 

 

Signatura                 Lloc i data: Barcelona,               de setembre de 2020 

 



 

 
 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS   

 

Us demanem tota la col·laboració i comprensió en aquesta etapa que s’obre plena d’expectatives, 

reptes i preguntes.  

També sabeu que és imprescindible que continueu amb les mesures fora de l’escola: evitar 

contagis i detectar-los aviat, és clau perquè es puguin assolir amb èxit els objectius educatius i 

pedagògics. 

 

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?  

 L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura 

amb antitèrmics.  

 L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.  

 L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

  

Menor o igual a 14 anys 

 Febre o febrícula  
 Tos  

 Dificultat per a respirar  
 Mal de coll  

 Congestió nasal  
 Vòmits o diarrees  

 Mal de cap  
 Malestar  

 Dolor muscular 

Més de 14 anys  

 Febre o febrícula  
 Tos  

 Dificultat per a respirar  
 Mal de coll  

 Alteració del gust o de l’olfacte  
 Vòmits o diarrees  

 Mal de cap  
 Malestar  

 Calfreds  
 Dolor muscular 

   
A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:  

 
 Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.  
 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.  
 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
 Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19 

 
 

● 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-CoV-2, es valorarà de manera conjunta 

amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu (veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana 

de Pediatria”) 

 

*Si heu trobat un d’aquests símptomes o indicadors cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que 

us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En 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. 

 


