
PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE 
ELS CANVIS D’AQUEST CURS 2020/2021 
 
 
- Què hem de fer abans de venir a l’escola? 
Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent la                  
temperatura abans de sortir de casa. 
 
També hem de vigilar si té algun símptoma i comunicar-ho al centre. En cas de tenir febre o algun altre                    
símptoma compatible amb la Covid l’alumne/a no podrà assistir a l’escola. 
 
Per últim, cal que l’alumnat porti la seva mascareta de casa. També ha de dur un recanvi de mascareta per                    
tal de poder-la canviar en cas de necessitat i ha de tenir una bossa on guardar-la.  
 
- Quan no s’ha de portar el vostre fill/a a l’escola? 
No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si té algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19: 

● Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC) 
● 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) 
● En cas de mal de coll, o refredat nasal. Només s’han de quedar a casa si es combina amb algun dels                     

altres símptomes de la llista 
 
També s’han de quedar a casa si: 

● Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19. 
● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
● Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret               

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
 
- Quan han de portar mascareta? 
L’ús de la mascareta ve marcat pels protocols de Salut i les instruccions del Departament d’Educació a                 
l’escola. Ara per ara, això és el que marca el protocol sobre l’ús de la mascareta:  
 
L’ús de la mascareta no és obligatori a l’aula en el cas dels alumnes d’educació infantil (de 0 a 6 anys), tot i                       
que és recomanable. En els espais comuns i quan no es pot assegurar la distància mínima de seguretat                  
entre diferents grups, sí que l'han de portar. 
 
De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà                       
obligatori, també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula.  
 
Segons la situació epidemiològica de cada moment, l’escola i/o el Departament de Salut poden canviar               
aquestes directrius o ampliar-ne l’ús.  



 
- Quan i per quina porta entren i surten? 
L’escola ha habilitat cinc portes i dos torns per a l’entrada i sortida dels alumnes per reduir les aglomeracions                   
de familiars. Són aquests: 
 

 
 
Salut recomana que una única persona acompanyi l’infant a l’escola i vagi a recollir-lo. 
 
Al carrer mirarem de situar-nos en fila al costat de la paret deixant la distància d’1,5 metres i amb mascareta. 
 
Per facilitar les sortides i evitar que es bloquegin els accessos es demana que no s’aparquin cotxes a la                   
vorera de davant de les dues portes del carrer Agustí Montal. 
 
- Què hem de fer fora de l’escola? 
Recordeu que totes les mesures que es prenen amb els infants a l'escola necessiten de la nostra                 
responsabilitat fora: al parc, a les entrades i sortides i amb els contactes externs, per a què segueixin                  
protegits. 
 
- Per què les famílies han de portar el gel hidroalcohòlic? Quin ús se’n fa? 
El rentat de mans és una de les mesures més eficaces per combatre el contagi de la Covid. El rentat amb                     
aigua i sabó és el més recomanable, no obstant, la situació i quantitat de lavabos a l’escola no fan possible                    
que tot l’alumnat pugui dur a terme el rentat de mans d’aquesta manera. Per aquest motiu, els alumnes fan                   
servir el gel hidroalcohòlic a l’arribada i a la sortida de l’escola, abans i després d’anar al lavabo i al pati. 
 
El Departament d’Educació no ha facilitat una partida específica per al subministrament de gel hidroalcohòlic               
a les escoles. Amb els recursos extres dels que s’ha dotat, l’escola ha prioritzat altres necessitats, com la                  
preparació de les aules per acollir els nous grups creats per reduir el nombre d’alumnes en una mateixa                  
classe. 



EN CAS DE CONTAGI 
 
- Què he de fer si el meu fill/a té símptomes? 
Heu de contactar amb el CAP de referència. Si hi ha sospita de Covid-19 al vostre fill/a se li farà una prova                      
PCR el més aviat possible. 
 
La família ha d’avisar a l’escola de la situació. Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, el nen/a i els                     
seus germans en edat escolar han de fer l’aïllament domiciliari perquè es consideren contactes estrets. 
 
La resta de la classe no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 
 
- Què és un contacte estret? 
Un contacte estret és una persona amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, durant                   
més de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. 
 
Si sou un contacte estret, heu de fer quarantena durant 14 dies tot i que la PCR de control surti negativa. 
 
Recordeu: UN CONTACTE D’UN CONTACTE NO ÉS UN CONTACTE. Per exemple:  

1. Un nen del grup bombolla del meu fill té PCR positiva.  
2. El meu fill és CONTACTE d’un nen positiu: ha de fer quarentena.  
3. El seu germà i la família del meu fill NO SOM CONTACTE: no hem de fer quarentena.  

 
- Com actuarà l’escola si detecta un alumne/a amb símptomes? 
L’escola us trucarà perquè perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, el més aviat possible, amb                   
el vostre CAP. Si els símptomes són greus, trucaran al 061 i us avisaran.  
 
- Què passa si es detecta un contagi al grup del meu fill/a? 
Si hi ha un positiu confirmat per PCR a la classe del vostre fill/a, serà l’escola qui us donarà instruccions de                     
com procedir. Heu d’esperar a que la informació us arribi per un canal oficial i no a través de grups de                     
whatsapp. L’escola marcarà, d’acord amb els protocols de Salut, quan ha de començar l’aïllament i el nen/a                 
ha de deixar d’anar a classe. 
  
En cas d’un positiu, tot el grup classe haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà                      
una prova PCR el més aviat possible. L’escola us informarà de si les heu de demanar al vostre CAP de                    
referència o a l'escola, i de la data. 
 
El resultat negatiu en aquesta prova no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14                
dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus. 
 
- Què passa si el meu fill/a és contacte directe d’un positiu fora de l’escola?  
El teu fill/a i tots els membres de la família que siguin contacte directe d’un positiu han de fer quarantena.                    
S’haurà d’informar a l’escola d’aquesta circumstància. 
 
El resultat de la PCR del nen/a s’haurà de comunicar a l’escola i en cas necessari es prendran les mesures                    
oportunes. 
 



MENJADOR, SORTIDES, COLÒNIES I I EXTRAESCOLARS 
 
- Com funciona el menjador aquest curs? 
Àmbit aplica els mateixos protocols que l’escola pel que fa a mascaretes, distància i rentat de mans. Les                  
sortides i entrades es fan esglaonadament per grups classe. 
 
Els alumnes d’infantil (P3, P4 i P5) dinen a les seves aules. Els alumnes de primària fan ús del menjador en                     
dos torns i mantenint la separació per grups classe. Per disponibilitat d’espais, els alumnes de P3 no fan la                   
migdiada. I per protocols Covid, no es fa el rentat de dents a tots els alumnes. 
 
- Es faran sortides, casals i colònies aquest curs? 
Sí, l’AFA i l’escola han previst mantenir les colònies, casals i sortides complint la normativa de seguretat                 
Covid. Sempre i quan la situació epidemiològica i les mesures preses per les autoritats ho permetin. Si no                  
es fan, el destí de les quotes pagades es decidirà en l’Assemblea de l’AFA. 
 
- Com funcionen les extraescolars aquest curs? 
Àmbit aplica els mateixos protocols que l’escola pel que fa a mascaretes, distància i rentat de mans. Els                  
monitors/es porten mascareta en tot moment i fan la recollida dels infants per portar-los al lavabo on es                  
renten les mans abans de berenar. Els nens i nenes berenen mantenint entre ells la distància de seguretat.                  
Els monitors/es desinfecten tot el material utilitzat durant l’activitat extraescolar. 
 
Per qualsevol dubte us podeu posar amb contacte amb l’administració d’Àmbit Escola enviant un correu a                
administració@ambitescola.cat o un whatssap al 671 248 362. 
 
- El meu fill/a ha de portar mascareta durant les activitats extraescolars? 
Sí, els participants de les activitats hauran de dur la mascareta en tot moment. L’única excepció es l’estona                  
del berenar. Ambit modificarà l’ús de la mascareta depenent de les indicacions de l’escola. 
 
- Què passarà amb les activitats interiors quan faci més fred? 
Àmbit intentarà tenir el màxim d’activitats a l’exterior per garantir la ventilació. Es prioritzarà fer l’activitat a                 
l’exterior, si no pot ser, es realitzarà en un espai d’interior que no utilitzin els grups estables com a classe. 
 
ALTRES RECURSOS 
 
- On trobar informació fiable? 
És important fer cas només de canals oficials. L’escola i l’AFA us mantindran informats través dels seus                 
canals habituals (telèfon, correu, xarxes i whatsapps dels grups de delegats) 
 
Pel que fa al Departament de Salut, podeu seguir el compte de Twitter i el canal de Telegram Salut Escola                    
on es recullen totes les recomanacions i protocols. A la web de Salut Escola podeu trobar tota la informació                   
sobre la Covid-19. https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/  
 
- Com explicar el coronavirus als més petits 
Per últim, us recordem que a l’inici de la pandèmia vam elaborar una recull de recursos per explicar el                   
coronavirus als nostres fills i filles. 
http://afa.escolajungfrau.net/com-explicar-el-coronavirus-als-nostres-fills-i-filles/ 
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