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Estimades famílies,  
 
iniciem un segon trimestre amb molta il·lusió i ganes, però també sent conscients de les baixes                
temperatures que ens estan acompanyant en aquesta tornada.  
 
Tot i que sembla que aquesta onada de fred, durarà uns dies, el tema de la ventilació a les                   
aules i el fred en aquests mesos d’hivern, és un tema que us preocupa i que compartim                 
perfectament.  
 
A la reunió de delegades del primer trimestre que vam fer just abans de marxar de vacances de                  
Nadal, ens van traslladar la idea de fer una circular informant-vos de quines són les               
recomanacions en tema de ventilació als centres escolars, ja que aquestes recomanacions no             
són pròpies de centre, sinó que ens són donades pels Departaments d’Educació i de Salut, i                
són comunes per tots els centres escolars de Catalunya.  
 

Així doncs, us compartim part de les indicacions que el Departament d’Educació i el              
Departament de Salut, han fet arribar a les escoles amb data 11 de gener:  

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat,               
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada.  

- La ventilació és recomanable que sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres              
obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  

- Els menjadors són espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no s’usa               
mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació màxima amb totes les              
portes i finestres obertes de manera continuada.  

- Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30                    
minuts. 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts               
per renovar bé l’aire.  
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Des de l’escola, sent molt conscients del fred que està fent aquests dies, compartim amb               
vosaltres les següents idees i recomanacions:  
 

- Les aules s’escalfaran amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, per tal             
que l’espai no estigui tan fred.  

- Us demanem que l’alumnat vingui ben abrigat amb roba tèrmica i tot allò que considereu               
que pot ajudar a mantenir l’escalfor del cos.  

- També podeu portar mantetes per tal que l’alumnat que està més estona assegut a les               
cadires, les puguin posar per sobre les cames i mantenir la calor.  

Esperem que els dies de fred intens no durin gaire! 

 

També volem compartir amb vosaltres, que al llarg dels següents dies, tot el personal d’escola,               
docent i no docent, realitzarà la prova d’automostra recomanada pels Departament d’Educació i             
de Salut, dins del cribratge massiu que s’està fent als professionals de l’educació.  

Us ho volem compartir per tal que n’estigueu informats i informades! 

 

 
Com sempre, si teniu qualsevol dubte o noves idees i propostes, ens les podeu fer arribar                
mitjançant el correu o el telèfon d’escola.  
 
 
Una vegada més, gràcies a tots i totes per la vostra comprensió i col·laboració! 
 
 
Rebeu una forta abraçada de part de tot l’equip educatiu de l’escola!  
 
 
 
 

Equip Directiu 
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