
PROTOCOL PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
ENFRONT COVID SARCS-2

INTRODUCCIÓ

Els centres educatius tenen un paper fonamental en el desenvolupament de
la infància  i  de la  societat  en general.  El  dret  a l’educació i  el  dret  a la
protecció de la infància han de ser una prioritat en la recuperació després
d’una crisi.
A causa de la situació actual de l’epidèmia, el començament del curs 2020-
2021  ha  d’establir  les  mesures  necessàries  per  a  complir  els  objectius
educatius i de sociabilitat, que afavorisquen el desenvolupament òptim de la
infància.
Per a oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i al personal dels centres
educatius, s’han establert una sèrie de mesures de protecció i prevenció i
arbitrant mesures de protecció, amb la finalitat que es puguen desenvolupar
les activitats pròpies del sistema educatiu i minimitzar-ne al màxim el risc.
Per tant, el nostre objectiu és crear entorns escolars saludables i segurs en
el context de la pandèmia per COVID-19, a través de l’aplicació de mesures
de promoció de la  salut,  protecció i  prevenció  adaptades  a  les  diferents
etapes educatives. 
És per això, que des del Claustre de professors/es hem organitzat reunions
de  tutoria  per  a  donar  a  conèixer  les  mesures  preventives  i  la  nova
organització del centre, abans de la incorporació dels seus fills/es al nostre
centre.
En primer lloc, volem tranquilitzar-vos ja què hem adaptat el centre en tots
els sentits per a garantir la seguretat sanitària dels que formem part de la
comunitat educativa. Al mateix temps, volem demanar la vostra implicació ,
ja  què,  és  necessari  que  les  famílies  respecteu  i  compliu  les  normes,
indicacions,  recomanacions…  de  seguretat  individuals  i  col·lectives  per  a
mitigar la propagació de la COVID-19 i reduir les possibilitats de contagi en
la comunitat educativa de la que formem part.

INFORMACIÓ RESPECTE L’ORGANITZACIÓ GENERAL

Es reduirà el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i les
visites  al  centre  d’altres  professionals,  excepte  les  que  són  estrictament
imprescindibles.  En  cas  necessari,  cal  facilitar  que  l’acció  puga
desenvolupar-se  de  manera  telemàtica.  S’han  d’evitar  gestos  d’afecte  o
cortesia social amb els usuaris i usuàries que suposen contacte físic, inclús
donar-se la mà.
La  comunicació  amb  les  famílies  i/o  responsables  legals  de  l’alumnat,  o
d’aquests  amb  el  professorat  o  l’equip  directiu,  s’ha  de  realitzar
preferentment per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari, i
s’ha  de  facilitar  que  el  màxim  de  gestions  puguen  fer-se  de  manera
telemàtica.



       ENTRADA AL CENTRE
Les famílies hauran de controlar diàriament l'estat de salut

dels seus fills i  filles abans d'acudir al centre i  no portar-los en el cas de
presentar simptomatologia  pròpia de la Covid-19 (tos , febra, dificultat en
respirar…) o una temperatura corporal major de 37,5 ºC.
Serà  necessari  emplenar  i  signar  el  model  de  declaració  responsable  el
primer dia d'escola. Aquest model ANNEX III, el podreu trobar i descarregar
en  la  nostra  nova  pàgina  Web del  centre.  No  obstant  això,  els  tutors/es
entregaran l’Annex a aquelles famílies que no l’hagen pogut descarregar.
L’alumnat  a  partir  de  6  anys  portaran  obligatòriament  una  mascareta,
preferentment higiènica i quirúrgiques, i una altra de reposició fent un ús
adequat d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal
fins  a  la  barbeta  inclosa.  No  es  permet  l’ús  de  mascareta  amb  vàlvula
exhaladora. 

Els punts i horaris d’entrada i eixida seran els següents:



En el cas de tenir fills/es en altres cursos, s’entregaran coincidint en l’horari
d’entrega més aviat.
Per a l’entrada i eixida de l’alumnat, únicament podran accedir al centre les
famílies  de  l’alumnat  d’Ed.  Infantil  i  Primer  Cicle,  anomenats  Grups  de
Convivència  Estable.  Aquestes  famílies  hauran  s’han  d’ubicar  en  la  zona
reservada per a elles, respectant la distància interpersonal de al menys un
metre i mig i  portant la mascareta corresponent.
La resta de famílies, les de l’alumnat de 3r fins a 6é (Grups de Convivència No
Estable),  romandran  fora  de  la  tanca  del  centre  fins  que  l’alumnat  siga
revisat per un mestre/a per comprovar la seua temperatura. 
Totes les famílies hauran d’esperar a la comprovació d’aquesta temperatura
per si han de portar-se el seu fill o filla.

MATINAL XIQUETS, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I
COMPLEMENTÀRIES DINS I FORA DEL CENTRE

De manera general, en Matinal xiquets s’han de mantindre les mesures de
protecció, prevenció i protecció següents:
- Preescripció abans d’utilitzar aquest servei municipal.
-Recollida de l’alumnat a la porta central del centre per part d’una de les dos
monitores.
- Protocol de desinfecció de mans.
- Assignació de seients i ús personal del material.

El programa d’activitats s’adaptarà a l’evolució de la pandèmia de la COVID-
19.
Els  centres  poden  organitzar  aquestes  activitats,  sempre  que  es  puga
garantir  la  distància   mínima interpersonal  d’1,5  metres,  i  que,  a  més,  es
dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent, de manera que,
en  el  cas  de  detectar  un  contagi,  es  puga  fer  lat  raçabilitat  sobre  les
persones que s’haurien d’aïllar.
Respecte a l’ús de mascaretes, cal ajustar-se a la normativa vigent.
Els Grups de Convivència Estable realitzaran les activitats extraescolars en
les seues aules o patis corresponents, sempre que siga possible, per tal de
garantir el seu aïllament respecte d’altres grups. 

A les activitats extraescolars gratuïtes i de l’AMPA es tindrà en compte les
mateixes mesures de protecció i prevenció contra la COVID-19.

Els  esdeveniments  esportius  o  les  celebracions  que  tinguen  lloc  en  els
centres educatius s’han de dur a terme sense  assistència  de  públic.



 MENJADOR ESCOLAR

Abans i després de menjar es rentaran correctament les mans amb aigua i
sabó. 
A  més,  disposarem de dispensadors  de  gel  hidroalcohòlic  o desinfectant
amb activitat viricida autoritzats, per si és necessari.
El personal de menjador recordarà el missatge de no compartir aliments,
coberts, ni begudes. 
S’assignaran llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat.
Com que al primer torn de menjador hi haurà diferents grups estables,  es
mantindrà una distància d’almenys 1,5 m entre els grups.
Per  tal  de  mantindre  l’estanquitat  dels  grups  estables,  els  llistats  de
comensals  hauran  de  ser  molt  tancats.  Sobre  el  nou  funcionament  del
menjador rebran pròximament rebran la informació adequada.

PROTOCOL SERVEI DE MENJADOR

NETEJA  Abans de menjar s'ha de realitzar una  correcta rentada de mans
amb aigua i sabó. Aquesta maniobra es repetirà a la finalització del dinar.
Durant la mateixa s'ha de posar a la disposició de l'alumnat dispensadors de
gel  hidroalcohòlic  o  desinfectant  amb  activitat  viricida,  autoritzats  i
registrats pel Ministeri de Sanitat.
El  personal  de  menjador  ha  de  recordar  i  reforçar  el  missatge  de  no
compartir aliments, coberts ni begudes.
En el menjador escolar hi haurà  cartells informatius sobre les normes per
als  usuaris  i  recordatoris  de  mesures  d'higiene  personal (etiqueta
respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de màscares).
Les  safates  seran  dispensades  i  recollides  per  una  única  persona.  Es
diferenciaran safates amb al·lèrgies, estaran etiquetades clarament amb el
nom del contingut de les substàncies.
Es  netejarà  després  de  cada  torn  i  es  ventilarà  contínuament  l’espai
mantenint les finestres obertes.

ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR 

S’organitzaran dos torns de menjador.
Primer  torn: De  13:45  h.  A  14:40  h.  Grups  Estables  de  Convivència  (GEC)
mantenint la distància de 1’5 m. entre els grups en el cas d’Ed. Infantil, no
serà  necessari  mantindre  entre  els  comensals  del  mateix  la  distància
interpersonal però sí amb altres persones alienes al grup. En el Primer Cicle,
sempre  que  siga  possible,  es  mantindrà  distància  de  1’5  m,  entre  cada
comensal.
L’alumnat de 3 anys, 4 anys i 5 anys i Primer Cicle entrarà i eixirà per la porta
del  menjador que està en el  porxo i  s’assentarà cadascú en el  seu grup
estable.



L’alumnat de menjador de Primer Cicle que assistisca al menjador caldrà
que  duga  una  mascareta  higiènica  o  quirúrgica  que  portarà  dins  d’un
sobre de paper o dins d’una borsa de tela.

TRANSPORT ESCOLAR

El  servei  de  transport  mantindrà  les  mesures  de  prevenció  i  protecció
següents:
-  ùs  de  mascaretes  obligatori  per  a  l’alumnat  a  partir  de  6  anys  i
recomanable per a apartir de 3 anys, durant tot el trajecte fins a arribar al
centre  educatiu.  Excepte  en  els  supòsits  contemplats  per  normativa  i
degudament justificats.
-abans  de  pujar  a  l’autobus  l’alumnat  es  desinfectarà  les  mans amb gel
hidroalcohòlic  que serà proporcionat per l’empresa.
-  abans  d’accedir  al  bus  se’ls  mesurarà  la  temperatura  com  a  la  resta
d’alumnat.
-  assignaran els  seients  distribuint  l’alumnat  transportat  per  a  evitar  les
interaccions físiques. L’assignació de seients es realitzarà prèviament a l’ùs
del servei i es mantindrà durant tot el curs escolar, quedant reflectida en un
document per part de la persona acompanyant del servei.
-per a pujar i baixar de l’autobus l’alumnat es col·locarà en filera mantenint
la distància de seguretat i en l’ordre dels seients.
-es desinfectarà i ventilarà el vehicle seguint la normativa corresponent.
Es  reforçarà  a  la  monitora  de  l’autobus  amb  un  mestre/a  fins  que  es
consoliden les rutines.



Són grups que es mantenen en l’aula de referència amb el seu tutor/a i un
altre mestre/a assignat a eixe grup. Tots els mestres han de dur  mascareta
obligatòriament. La resta d’especialistes que imparten classe a eixos grups
han de realitzar-les de manera telemàtica o utilitzant l’espai del pati, excepte
si  algun alumne/a necessita de l’atenció de la mestra de PT o A i  L  que
mantindran la distància de seguretat de metre i mig. 
L’alumnat de Primer Cicle haurà de dur necessàriament la mascareta.
Les  persones  que formen part  dels  grups  de  convivència  estable  poden
socialitzar  i  jugar  entre  elles  sense  haver  de  mantindre  la  distància
interpersonal  de  manera  estricta.  Aquests  GCE han d’evitar  la  interacció
amb  altres  grups  del  centre  educatiu  i  limitar  al  màxim  el  nombre  de
contactes. El personal docent i no docent que no forme part del grup de
convivència  estable  i  interaccione  amb  aquest  ha  de  portar  mascareta
higiènica i mantindre la distància interpersonal.

Rutines d’higine de mans

S’ha  de  realitzar  una  higiene  de  mans  de  manera  freqüent  i  meticulosa
durant, almenys, 40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta
és la mesura més recomanable i que educativament s’ha de transmetre de
manera important tant per l’eficàcia que té en la situació present com per
suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. Si no és possible llavar-se
correctament  les  mans,  o  de  manera  complementària,  es  pot  utilitzar  la
desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.
La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre
educatiu,  abans i  després del pati,  de menjar i  sempre després d’anar al
lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia.
Quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i és
necessari usar aigua i sabó.
Les famílies hauran de portar un rotllo de paper de cuina i una caixa de
mocadors de paper per a ajudar a la neteja diària.
S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans
faciliten la transmissió del SARS-CoV-2. 
En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze.

Ús de l’aula i material escolar

Per tal d’evitar desplaçaments, l’alumnat tindrà tindrà senyalitzat el seu lloc
dins de l’aula i no compartirà aquest espai ni tampoc el material escolar que
serà d’ús personal evitant que siga compartit.  Igualment,  l’alumnat en els
desplaçaments pels corredors no tocarà les baranes, passamas, pomos de
les portes…
Les aules es mantindran amb ventilació natural obrint portes i finestres. 
Des del nostre Ajuntament s’ha incrementat la neteja als centres educatius
per mantindre els centres amb la desinfecció necessària.

ORGANITZACIÓ GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES
                ED. INFANTIL I PRIMER CICLE D’ED. PRIMÀRIA



Els patis

A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati:
- escalonarem els horaris de pati i sectoritzarem les zones de pati.
- s’usaran mascaretes com a mesura de protecció en majors de 6 anys.
- es garantirà la distància de seguretat a l’eixida i a la tornada a l’aula.
- es reforçarà la vigilància a l’hora del pati per garantir l’atenció adequada a
l’alumnat.
- quan les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior
l’alumnat romandrà a la seua aula sota la vigilància, preferentment, de l’últim
professor o professora amb el qual ha estat.
L’alumnat esmorzarà al pati mantenint la distància de seguretat entre cada
grup i una vegada acaben d’esmorzar es tornaran a posar la mascareta.
S’organitzaran torns especials de neteja dels banys per tal de garantir la
seua desinfecció.

 



 GRUPS DE CONVIVÈNCIA NO ESTABLES
SEGON I TERCER CICLE D’ED. PRIMÀRIA

Són grups que rebran classe en l’aula de referència amb el seu tutor/a i la
resta d’especialistes. Tots els mestres i l’alumnat hauran de dur mascareta
obligatòriament.  Si algun alumne/a necessita de l’atenció de la mestra de
PT o A i L que mantindran la distància de seguretat de metre i mig. 

Rutines d’higine de mans

S’ha  de  realitzar  una  higiene  de  mans  de  manera  freqüent  i  meticulosa
durant, almenys, 40 segons amb aigua i sabó de manera preferent. Aquesta
és la mesura més recomanable i que educativament s’ha de transmetre de
manera important tant per l’eficàcia que té en la situació present com per
suposar un aprenentatge higiènic molt rellevant. Si no és possible llavar-se
correctament  les  mans,  o  de  manera  complementària,  es  pot  utilitzar  la
desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre.
educatiu,  abans i  després del pati,  de menjar i  sempre després d’anar al
lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia.
Quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i és
necessari usar aigua i sabó.
Les famílies hauran de portar un rotllo de paper de cuina i una caixa de
mocadors de paper per a ajudar a la neteja diària.
S’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans
faciliten la transmissió del SARS-CoV-2. 
En tossir o esternudar, cal cobrir la boca i el nas amb la flexura del colze.
Recomamem  a  les  famílies  que  l’alumnat  duga  una  ampolla  de  gel
hidroalcohòlic. 

Ús de l’aula i material escolar

Per tal d’evitar desplaçaments, l’alumnat tindrà tindrà senyalitzat el seu lloc
dins de l’aula i no compartirà aquest espai ni tampoc el material escolar que
serà d’ús personal evitant que siga compartit.  Igualment,  l’alumnat en els
desplaçaments pels corredors no tocarà les baranes, passamas, pomos de
les portes…
Les aules es mantindran amb ventilació natural obrint portes i finestres. 
Des del nostre Ajuntament s’ha incrementat la neteja als centres educatius
per mantindre els centres amb la desinfecció necessària.

Els patis

A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati:
- escalonarem els horaris de pati i sectoritzarem les zones de pati.
- s’usaran mascaretes com a mesura de protecció en majors de 6 anys.
- es garantirà la distància de seguretat a l’eixida i a la tornada a l’aula.



- es reforçarà la vigilància a l’hora del pati per a garantir l’atenció adequada
a l’alumnat.
- quan les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior
l’alumnat romandrà a la seua aula sota la vigilància, preferentment, de l’últim
professor o professora amb el qual ha estat.
L’alumnat  esmorzarà  al  pati  mantenint  la  distància  de  seguretat  i  una
vegada acaben d’esmorzar es tornaran a posar la mascareta. Cada alumne/
a tindrà assignat un punt on esmorzar.

S’organitzaran torns especials de neteja dels banys per tal de garantir la
seua desinfecció.

               DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
DEL CENTRE

El  centre  disposa d’un  protocol  de  neteja  i  desinfecció  adaptat  a  les  nostres
característiques  i  horaris.  En  ell  consten  els  horaris  i  la  freqüència  de  neteja  i
desinfecció d’instal·lacions superfícies que cal desinfectar…
Cal mantindre un ambient sa en les instal·lacions,  per això, es  ventilarà  el  centre
sovint, 
No es recomana utilitzar ventiladors.
S’organitzarà els horaris  de neteja i  la desinfecció de les instal·lacions,  segons  el
protocol establert amb l’empresa de neteja que està adaptat al nostre centre.
En dit protocol consta que es netejaran les instal·lacions, almenys, una vegada al dia,
iintensificar la neteja especialment en els lavabos i en els espais, les superfícies que
s’usen més… seguint la normativa vigent.
Es posarà especial èmfasi en superfícies, poms de les portes, taules, zones d’ús comú,
telèfons, ratolins d’ordinador i altres utensilis d’ús compartit.
Els aplics dels llums, baranes i passamans són també objecte d’atenció i neteja, a més
de  recomanar,  en  la  mesura  que  siga  possible,  la  precaució  corresponent  quan
s’utilitzen.
Per  a  fer-ho,  poden usar-se detergents  habituals  o  lleixiu  d’ús  domèstic  diluït  en
aigua,  i  extremar-se  les  mesures  de  protecció  del  personal  de  neteja  als  agents
químics. 
Per a la desinfecció puntual d’alguns materials, el professorat separarà dit material
en un lloc especial per tal que les netejadores procedisquen a la seua desinfecció.
Durant els mesos de tardor i d’hivern, per tal de mantindre un ambient sa al temps
que es mantinga una estada agradable i confortable, s’han prés mesures concretes
prèvia consulta amb els tècnics de l’INVASSAT. Aquestes mesures es concreten de la
següent manera:
Es mantindrà engedada la calefacció a  les aules per tal de mantindre-les ventilades
de manera  continua.  La  ventilació  continua a les  aules  s’aconseguirà  mantenint
obertes les portes de l’aula i al menys, les finestres dels extrems de les aules (uns
vint centímetres cadascuna)



INTERACCIÓ AMB PERSONES EXTERNES 
AL CENTRE

Es redueix el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i les visites al
centre d’altres professionals,  excepte les que són estrictament imprescindibles.  En
cas necessari,  cal facilitar que l’acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica.
S’han d’evitar gestos d’afecte o cortesia social amb els usuaris i usuàries que suposen
contactefísic, inclús donar-se la mà.
Durant el període d’incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d’Educació
Infantil, no està permesa la participació i la col·laboració de les famílies dins de l’aula.
La comunicació amb les famílies i/o responsables legals de l’alumnat,  o d’aquests
amb el professorat o l’equip directiu, es realitzarà preferentment per telèfon, correu
electrònic,  missatges  o  correu  ordinari,  facilitant que  el  màxim  de  gestions
puguenfer-se de manera telemàtica.

GESTIÓ DE LA SOSPITA O CONFIRMACIÓ 
DE CASOS COVID-19

La direcció dels centres educatius ha  designat un responsable COVID-19 en el centre
educatiu, que tindrà les funcions de: -
- Vetlar pel compliment de les normes establides en els centres educatius per a la
protecciói la prevenció referent a COVID-19
.-La  coordinació  i  la  comunicació  amb  el  centre  de  salut  d’atenció  primària  de
referència amb el centre de Salut Pública i amb les famílies de l’alumnat.
-Contactar amb la família o tutor/a legal per a comunicar l’aparició de símptomes
desospita i perquè hi vagen a recollir l’alumne o alumna.
Tots els centres educatius han de tindre habilitat un “espai COVID-19” separat, d’ús
individual, per a possibilitar l’aïllament de qualsevol persona que inicie símptomes
compatibles amb COVID-19 i espere ser traslladada i que se n’informe la família.
- Aquesta sala ha de tindre una bona ventilació, procurar que en aquest espai hi haja
elmínim material possible i que es retiren tots els objectes que en puguen dificultar
desprésuna bona neteja. Tot el material de protecció ha de disposar-se dins d’una
caixa estanca: mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat i les persones adultes i, per si
l’alumne  o  alumna  no  es  pot  posar  una  mascareta  quirúrgica,  mascaretes  de
protecció  FFP2  sense  vàlvula,  pantalles  facials  i  bates  d’un  sol  ús.  A  més,  ha  de
disposar d’una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.
-Es considera que un/a escolar pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons
ladefinició  del  Ministeri  de  Sanitat,  quan  apareix  simptomatologia  d’infecció
respiratòria aguda d’aparició sobtada que presenta els símptomes següents:



Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.-En alguns casos també
hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal degola, dolors musculars,
mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits.
(Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, però es poden
sotmetre a canvis.)
-En  el  supòsit  de  sospita,  per  iniciar  símptomes  en  el  centre,  cal  col·locar-li  una
mascareta quirúrgica, sempre que tinga 6 anys o més. La persona adulta que haja
detectat el cas,llevat que siga una persona vulnerable, s’ha de quedar amb l’alumne o
alumna, fins que un/a familiar o tutor/a el/la vaja a buscar. 
S’ha d’evitar que altres persones adultes del centre educatiu entren en contacte amb
l’alumne o alumna per a evitar possibles contagis. S’ha d’acompanyar a l’espai COVID-
19, comunicar a la Direcció del centre i contactar amb la família, que ha d’activar el
circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de
referència i seguir les instruccions d’aquest.
La marxa de l’alumne o alumna del centre escolar s’ha de procurar fer en un vehicle
particular i no en transport públic col·lectiu.
-En cas que siga una persona que exerceix el seu treball en el centre educatiu, s’ha de
posaren  contacte  amb  el  Servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  seguir  les
instruccions d’aquest.
-El centre s’ha de posar a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per
afacilitar  la  informació que es requerisca per  a organitzar  la  gestió  adequada de
possibles casos i l’estudi i el seguiment de contactes.
-El  Centre  de  Salut  Pública  ha  d’establir  un  protocol  d’actuació  que  indique  les
mesures  de  prevenció  i  control  necessàries  en  cas  de  brot,  o  l’augment  de  la
transmissió comunitària.
-Salut  Pública  serà  l’encarregada de  la  identificació  i  el  seguiment  dels  contactes
segons elprotocol de vigilància i control 

A la web del centre s’ha penjat infografies per a facilitar a les famílies tota
aquesta informació.
Per part del professorat caldrà que respecten el protocol a seguir que s’ha
establert i aprovat pel Claustre.

DIVULGACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El Pla de Contingència s’ha publicat en la web del centre. Igualment, s’han
realitzat reunions informatives per part de cada tutor/a per a transmetre
les mesures organitzades i la informació s’ha enviat per correu electrònic a
totes les famílies, per a informar a totes les famílies.
S’han distribuït infografies en paper i en la web del centre i cartelleria a tots
els espais,  per a recordar les normes,  senyalitzar direccions,  aforaments,
espais...


