
PROPOSTA ATENCIÓ ALUMNAT CURS 20-21. 
CEE VIL·LA JOANA 

 
Aquest curs 20-21 que iniciarem el proper setembre vindrà marcat, de forma clara i              
contundent per la pandemia del COVID-19 que aquest any 2020 ha fet que haguem              
d’acabar el curs de manera ben diferents a les habituals o esperades.  
 
És evident, també, que l’alumnat amb TMG que atenem al CEE Vil·la Joana necessita ser               
atès de la manera més presencial possible. La nostra feina es basa en l’establiment i el                
sosteniment diari d’un vincle que permeti tranquil·litzar a uns alumnes que manifesten sovint             
un Trastorn Greu de la Conducta i que aquest s’accentua quan la realitat que els envolta no                 
la poden entendre. Crear organitzacions i estructures que mantinguin un contacte amb els             
que ja porten temps amb nosaltres i puguin crear-ne amb els que començaran ens és de                
vital importància per poder desenvolupar qualsevol atenció que es vulgui mantenir en            
situacions no presencials.  
 
Per un altre costat, l'estrès al que han estat sotmesos alguns nens i nenes fràgils pot fer que                  
hi hagi un augment de patologies relacionades amb el Trastorn Mental Greu. 
 
El Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (versió                
30.06.20) parla de que alguns dels principals problemes de salut dels infants i adolescents              
que poden agreujar-se a causa d'una situació de confinament perllongat son els que tenen a               
veure amb la salut mental, entre d'altres. Això fa pensar, per tant, que potser seria               
interessant no desestimar l’augment al CEEPSIR de Vil·la Joana que s’estava xerrant per             
atendre alumnat amb TMG. Així mateix l’equip d’atenció als CEEs públics (SAPCEE) haurà             
de fer una feina d’atenció als mestres i als equips de mestres en moments d’incertesa i                
angoixa que cal treballar.  
 
Del Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia               
(versió 30.06.20) atenem el punt 4: Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la               
salut, que diu:  

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de                
la transmissió  del virus i l’augment de la traçabilitat  dels casos. 

4.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal            
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin:               
permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta              
de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor/a , i en el marc dels quals es produeix                 
la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup            
estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la              
major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un mestre o un               
professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. 



Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt               
quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper             
d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la             
distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície           
equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de               
convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té             
molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i           
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat,            
que no pas en fixar el número d’integrants del mateix. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i              
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de             
relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció           
individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5            
metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 

Pel que fa a les mesures de protecció individual que cal prendre quan es relacionin personal                
(tant PAS, docents, famílies com alumnat) que no formin part d’aquest grup estable (GE),              
cal seguir de nou el Pla editat conjuntament pels departaments d’Educació i Sanitat. Què diu               
el següent.  

Distanciament físic 

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten            
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i             
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal            
de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m en               
general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible                
en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt            
habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessària requerir la distància física             
interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat            
de 2,5m2). 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució             
de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes               
així com del personal docent i no docent. 

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: 

▪  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
▪  Abans i després dels àpats 
▪  Abans i després d’anar al WC (infants continents) 



▪  Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a 
terme: 

▪  A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
▪  Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats 
dels infants i dels propis 
▪  Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
▪  Abans i després d’anar al WC 
▪  Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
▪  Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb             
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics             
(menjador, zona d’ aules,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució            
hidroalcohòlica  per a ús del personal de l’escola. 

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure           
el rentat de mans correcte i la seva importància. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte             
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

Això implica que a Vil·la Joana: 

● Cada GE tindrà al seu abast un dispensador de gel que caldrà dur a              
consergeria cada tarda i cada vegada que es buidi per ser reomplert.  

● Es canviaran les tovalloles i els tovallons per que siguin d'un sol ús.  
● Als WC es treuran els sabons de pastilla i es posaran dispensadors de             

sabó líquido que caldrà que l’equip de neteja reposi cada tarda o cada             
vegada que faci falta.  

● Els Equips Docents de cada grup crearà cartells o dinàmiques que cregui            
més adequades per fomentar la rentada de mans.  

 

 

Mascaretes.  

Segons el Pla:  

Les mascaretes estan indicades fora del grup habitual de convivència i/o quan no és              
possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 metres). En el cas            
d’infants, adolescents i joves, és necessari l’ús de mascareta si s’utilitza el transport             
públic o escolar en el desplaçament fins al centre. Són adequades a partir dels 3               



anys i poden utilitzar-se mascaretes higièniques o quirúrgiques si se’n pot adaptar la             
mida. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

No es recomana l’ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o bé si la               
persona que la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda si així ho necessita.               
Per tant, un infant o adolescent que no sigui capaç d’enretirar-se la mascareta de              
manera autònoma, no n’hauria de portar. 

 

A Vil·la Joana: 

● Procurarem que els nois portin les mascaretes mentre no estiguin vinculats           
al seu GE (transport i monitors, sortides i entrades, anar a consergeria,            
etc). Si no és possible, mirarem de mantenir al màxim la distància i fer ús               
de les altres normes higièniques.  

● Mentre s’estigui al GE no caldrà dur la mascareta a no ser que hi hagi risc                
de patir esquitxades (alimentació, higiene,...). Per aquests casos es         
procurarà disposar de mascaretes integrals (que inclogui protecció ocular),         
segons marca el Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en            
el marc de la pandèmia (versió 30.06.20). 

● Els mestres i resta de personal que s’hagi de relacionar amb algun nen o              
adult d’un grup estable que no sigui el seu, ho farà sempre amb mascareta.  

● Al menjador s’analitzarà més endavant.  
● A consergeria hi haurà mascaretes a disposició del personal. 

 

Material  

Segons el Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia                
(versió 30.06.20):  

Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. Quan             
no sigui possible (...) caldrà dur a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de                
contacte després de cada ús. (...) 

El material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu             
ús. Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol            
propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%.  

 

A Vil·la Joana: 
● Cal ser efectius en el tema de mantenir un material per a cada alumne. 

Estotjos, safates o qualsevol recurs que sigui bo per mantenir el material 
separat. 



● Si una joguina o objecte que s'hagi  d’usar de manera col·lectiva, caldrà 
desinfectar-lo desprès. Si és ràpid i ho pot fer la mateixa mestra caldrà 
fer-ho. Si no és possible caldrà avisar l'Equip de neteja o apartar-lo per que 
es netegi per la tarda.  

 

 

Requisits d’accés als Centres Educatius 

Per a garantir la seguretat de tothom cal entendre que sols podran restar al Centre               
persones que compleixin aquestes condicions: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,         
dificultat 1respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre         
infecciós . 

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia          
compatible en els 14 dies anteriors. 

Segons el Pla, 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-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores             
i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat              
educativa presencialment al centre educatiu . Malgrat l’evidència és escassa, es           
consideren malalties de risc per a  complicacions de la COVID-19: 

▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport           
ventilatori. 
▪  Malalties cardíaques greus. 
▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants           
que precisen tractaments immunosupressors). 
▪  Diabetis mal controlada. 
▪  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els                
infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una             
valoració del servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en              
contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques,            
com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les             
immunodeficiències, obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un         
col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc hauran de ser            
valorades pel servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

A Vil·la Joana: 
● L’Equip Clínic caldrà que detecti si hi ha algun alumne amb malaltia de risc i 

demanarà a la família un certificat mèdic que l’autoritzi a assistir al centre sense 
que representi un risc per la seva salut. 



● Cada Unitat disposarà d’un termòmetre per poder prendre la temperatura als nois. 
Això també es farà a l'arribada a plaça Catalunya. Allà els monitors prendran la 
temperatura de cada noi abans que marxin els seus responsables. Aquest 
termòmetre caldrà passar-lo als mestres quan s’arribi al Centre.  

● El personal del Centre restarà a disposició de les disposicions que es marquin, 
tant individualment com col·lectiva, des de RRLL del CEB.  

 

Control de símptomes 
1 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

Segons el Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia                
(versió 30.06.20) les famílies (...) han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus               
fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

● 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 en cada moment. 

● Es 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. 

Les famílies disposaran d’un llista de comprovació de símptomes (veure annex 1). La 13              
família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

Com gestionar un cas que es detecta. 

Segons el Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia                
(versió 30.06.20):  

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que            
tinguin símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es           
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena            
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o            
diagnosticada de COVID- 19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i                
el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures               
més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment            
delsobjectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol            
molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida               
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes          
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 



1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o              
adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

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

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència              
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una              
PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en              
aïllament al domicili fins conèixer el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas,               
Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels           
contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la            
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis            
territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot           
que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre             
educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de            
l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre            
el terreny, per part de l’autoritat sanitària. De manera orientativa, els elements de             
decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau tancaments parcials o total del              
centre serien: 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable tot el               
grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant           
s’hauria de plantejar la quarentena de tot el grup de convivència, durant 14             
dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de            
nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest           
grup. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de              
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un            
edifici...) tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte            
estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es            
podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai,          
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància            
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial           
en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de               
convivència en diferents espais tot el grup de convivència estable té           



consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena           
dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer           
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és             
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu,          
també durant 14 dies. 

Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a           
disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre             
la COVID- 19. Per tant, els Equips d’Atenció Primària hauran d’identificar una o             
vàries persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els         
centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa Salut           
i Escola. En el cas que el centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona                  
referent d riscos laborals del centre. 

Al nostre Centre: 
● El Consell escolar serà informat d’aquest pla i la declaració responsable.  
● L’ED es posarà en contacte amb el CAP per dissenyar un protocol d’actuació que 

respongui a les línies marcades en aquest Pla. 
● Cada GE marcarà un espai tranquil i sosegat per poder posar al noi o noia amb 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 mentre es truca la família per que 
el vinguin a buscar.  

● Mentre això passi també s’avisarà el CAP i es seguirà el protocol dissenyat. 
● Les decisions de confinament es prendran d’acord amb el CEB, CAP i serveis 

mèdics corresponents.  

 

Neteja, desinfecció i ventilació. 

Insistint amb el Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la                
pandèmia (versió 30.06.20): 

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció           
adaptada a les característiques del centre (veure annex 2). La ventilació és una de              
les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari             
ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels              
alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es             
deixaran les finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat            
almenys diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en           
establiments i locals de concurrència humana . 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el            
poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del                 



menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats,            
respectivament. 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així            
més contacte les manetes de les portes. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per             
aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles             
activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran               
les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors            
de concurrència humana. 

A Vil·la Joana: 
● Caldrà que cada equip de mestres es responsabilitzi d’obrir les finestres de l’aula 

tres vegades durant el dia. Potser es poden aprofitar els moments de pati.  
● Cal fer-ho segur abans d’entrar.  El o la conserge obrirà totes les finestres de les 

aules només entri al centre. 
● Sempre que l’Equip Docent entengui que cal desinfectar una espai o zona caldrà 

comunicar-ho a consergeria per gestionar la demanda amb l’equip de neteja 
permanent al Centre. 

● El Centre està pactant amb l'Empresa de neteja un protocol de desinfecció segons 
aquest pla i el document  Neteja i desinfecció en establiments i locals de 
concurrència humana . 

 

Espais. 

El Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (versió                
30.06.20) defineix que cal estipular quins espais tindrà cada GE. Aquests han de ser d'ús               
únic i a Vil·la Joana els definim així: 

Prèvia: 

● Canviem l’espai de Música i Psicomotricitat. Els intercanviarem i així música estarà            
al pavelló 2, el de dalt, i psicomotricitat al pavelló 1. 

UDAV:  

● Espai d’UDAV. Amb una separació (no fixe) entre els 2 WC que permeti separ els               
espais de Grup 1 i 2. 

● Espai d’Art. 
● Terrassa de davant Grup 1. 
● Terrassa d’Art. 
● Espais de despatx de Secretaria i Psicoteràpia i classes de mestres. 
● Terrassa de davant el despatx de psicoteràpia.  
● Terrassa davant l’entrada del centre (costat avet). 

Cal demanar a CEB que ens facin: 



● Construcció d’una porta d’entrada des d’art fins al vestuari d’homes per fer un pas 
al WC o  WC portàtil a terrassa Art.  

● Separació de fusta o material fàcil de treure entre G1 i G2.  
● Barrera (tanca) per separar un espai i fer una terrassa-pati per la UDAV. Aquesta 

estarà davant l’entrada “de l’avet”.  

 

UNITAT DE MITJANS 

● Espai de Mitjans. 
● Sala de psicomotricitat (antiga música). 
● Espai d’aigua. 
● Taller de cuina. 
● Aula d'informàtica.  
● Pati (a torns ben definits no coincidents amb Adolescents). 
● Hort. 

UNITAT D'ADOLESCENTS. 

● Espais d’adolescents.  
● Terrassa G2 
● Sala de música (antiga psico). 
● Gimnàs. 
● Fusteria.  
● Pati (a torns ben definits no coincidents amb Mitjans). 

 

● Cal WC portatil a terrassa G2 adol.  

 

PATIS: 

Segons el Pla d’actuació: 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà              
establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de               
sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.               
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de              
mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància            
interpersonal de 1’5m caldrà l’ús de mascaretes. 

Al nostre Centre: 
● Les dues Unitats que fan servir el pati (Mitjans i Adolescents) no 

coincidiran a l’estona del pati. 
● La UDAV farà el pati a les seves terrasses.  



 

ESPAIS DE TREBALL PEL PROFESSORAT. 

Diu el Pla:  

En els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries            
per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5m, essent obligatori l’ús de             
mascareta si això no pot garantir-se. Caldrà tenir presents totes les mesures            
sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i vending. S’evitarà en la mesura del                
possible que es comparteixin equips, dispositius, utensilis o demés instruments o           
accessoris i es prestarà especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa               
a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais es seguirà l’establert en l’apartat             
4.3. 

 

A Vil·la Joana: 
● Les reunions del mestres de GE es faran sense problema de la manera de 

sempre. 
● Les reunions transversals on coincideixin mestres de diferents GE es faran 

a la sala de mestres o en una aula, mantenint les normes explicades en el 
Pla (distància i mascareta).  

● Algunes de les trobades generals (supervisions, formació, claustres) potser 
es fan telemàticament. 

● Cadascú tindrà el seu ordinador assignat i no podrà fer ús d’un altre. 

 

 

ESPAI DE MENJADOR. 

Que diu el Pla:  

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la               
represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos,              
s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. 

Si l’organització del centre ho permet, el menjar es farà, preferiblement, a l’espai             
habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador              
escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un             
mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. Cal mantenir la separació              
entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes                
de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.               
En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns            
dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix             
espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 



Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran             
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en                
una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la             
serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del                
projecte pedagògic realitzin tasques tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran             
exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar              
a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera. 

Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en             
compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a             
les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais                
habilitatsespecíficament per fer els àpats seran utilitzats preferiblement per infants          
pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, caldrà garantir la              
separació entre els grups d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador serà,          
preferiblement, l’espai dereferència ocupat pel grup estable. En aquest cas, caldrà           
netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència               
o és utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, caldrà, a més, desinfectar-lo              
abans i després de l’àpat. 

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels             
aliments. No caldrà utilitzar elements isotèrmics. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei               
de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai             
clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància             
de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el              
personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el           
menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb            
ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible            
caldrà fer ús de la mascareta. 

Quan fa referència a l’Educació Especial també diu : 

El personal dels centres educatius haurà de portar mascareta en aquelles activitats            
en les quals no es pugui mantenir la distància física amb els nens, nenes o               
adolescents. Quan aquestes activitats impliquin risc de patir esquitxades         
(alimentació, higiene...) és recomanable l’ús d’una mascareta integral (que inclogui          
protecció ocular) o d’una pantalla facial. 

 

Mitjans i Adolescents: 
● Aquests dos GE dinaran per torns. Primer ho farà Adolescents entre les 13 



i les 13,45. desprès ho farà Mitjans. Entre 14,15 i 15h.  
● Entre 13,45 i 14,15 es procedirà a netejar, desinfectar i ventilar el 

menjador.  
● Malgrat dinin en torns cada GE dinarà en un espai diferenciat del 

menjador.  
● Caldrà estar molt atents a la neteja de mans que es podrà fer en el WC de 

cada grup o al del menjador.  
● El menjar el servirà un mestre del GE. En el plat hi haurà tot el que es 

menjarà l’alumne, pa inclós, que es repartirà allà.  
● Es servirà aigua al principi de  cada àpat i, si és possible, s’assignarà un 

encarregat de servir-la quan algú en necessiti.  
● No hi haurà tovallons de tela. Seran d’un sol ús.  
● Atenent la recomanació del Pla, el Centre posarà a l’abast del personal que 

ho desitgi pantalles facials i mascaretes per l’hora de dinar 

 

 

UDAV:  
● Dinaran a les seves classes.  
● El menjar l’anirà buscar una sola mestra per Grup i ho farà amb l’ascensor 

que és d’ús exclusiu de la UDAV.  
● El Centre caldrà que pacti amb el Servei de menjador: carros, tipus de 

plats, tipus de menjars.  
● Caldrà baixar els carros del servei entre les 13,45 i les 14,15 que no hi 

haurà cap grup al menjador.  
● Quan se surti a buscar el menjar caldrà anar amb mascareta.  
● Caldrà estar atents a la rentada de mans. 
● Cal recordar ventilar l’aula després de l'àpat.  

 

 

Personal no vinculat a cap GE (PAS, Director, Serveis externs):  
● També podran dinar al Centre.  
● Podran anar a la cuina a buscar-lo de 13’45 a 14’15 i dinaran al seu espai. 

Baixaran les restes després de les 15 hores.  

 

IMPORTANT (i difícil d’assolir, ja sabem): 

Dos punts febles en el tema dels espais: 

1. Passadissos: 

Segons el Pla: 



En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup              
estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància           
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

Sembla, doncs que un dels punts febles dels espais està en el passadís que serà d’ús per                 
Mitjans i Adolescents. És el passadís on hi haurà psico i l'aula del G2 d’adolescents. Per                
tant: 

● El G2 d’adolescents hauria de fer l’entrada i sortida de l’aula per la terrassa. 
● Cada vegada que es faci ús del passadís s’hauria d’anar amb mascareta. 

 

 

2.- Ascensor: 

Segons l'estipulat pel Pla: 

Es reserven els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la              
mobilitat i el seu personal de suport (si es necessita). Cal fer la neteja i desinfecció                
dels polsadors o altres superfícies de contacte després del seu ús. L’ús serà             
esporàdic. 

 

A Vil·la Joana: 
● L’ascensor sols el farà servir la UDAV i sols per anar a cercar el dinar. Això ens 

permetrà usar-lo cada dia.  

 

Fluxos de circulació 

El Pla ens indica: 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i              
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i             
moments determinats: 

Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en             
compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.  

El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i            
sortida, i marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos,              
l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10                
minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a             
l’aula del seu grup estable. Es recomana que pares i mares només accedeixin a              



l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint               
totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la            
distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o             
joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i hauran de complir              
rigorosament les mesures de distanciàment físic de seguretat i ús de mascareta,            
limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

(...) En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic,              
mantindran la distància sanitària i portaran la mascareta fins a la seva aula. 

 

A Vil·la Joana: 
● L’alumnat del Centre entrarà i sortirà a hores diferents. Per això hi ha la possibilitat 

de coincidència de portes d’entrada. 
● UDAV entrarà per davant la porta de la Consergeria diferenciant-se cap a les 

aules de l’antiga secretaria, el seu espai i l’aula d’art. L’entrada serà a les 9,45, 
menys dijous que serà a les 10. 

● MITJANS entrarà pel pàrquing directe a la planta 2 per les escales exteriors (la 
porta  taronja que dóna al 1r pis estarà tancada. Entraran a les 10. 

● ADOLESCENTS entraran per la mateixa porta fins també el 2n pis. La seva hora 
d’entrada és a les 9. Després de les 9,15 ja no s’admetrà a cap adolescent. 

● Tots els alumnes cal que vagin amb mascareta fins arribar a l’espai del seu GE. 
● A l’entrar a l’espai cal que es rentin les mans.  
● Recordem que hi haurà dispensadors de gel per cada grup i a cada WC sabó 

líquid.  El dispensador de gel per GE caldrà a  buscar-lo a consergeria. 

 

Transport Escolar. 

(...) Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la               
totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima             
separació entre els usuaris. 

Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada,            
exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer             
ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula. 

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és                
molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física            
adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en             
un espai reduït. 

 

Així doncs...al Vil·la Joana: 
● Cap alumne d’adolescents anirà amb transport. 
● Caldrà pactar amb els monitors un espai per esperar els nois de la UDAV 



diferenciat dels de MITJANS. Aquest lloc haurà de ser a l’aire lliure i caldrà 
que les famílies mantinguin una distància de més de 1,5 m mentre són 
amb el grup. Tothom haurà d’estar amb mascareta. 

● UDAV i MITJANS agafaran el mateix vagó de tren, però estaran separats 
en dues puntes diferents. L'Equip de Monitors procurarà que l’alumnat no 
es mescli i vagi sempre amb mascareta, menys en els casos que no sigui 
indicat que la dugui. L’Equip de Monitors si que haurà de dur mascareta. 

● Abans que  els pares o responsables deixin els nens, se’ls prendrà la 
temperatura i si tenen febre, o qualsevol altre símptoma no podran pujar al 
centre. Tindran un termòmetre que hauran d’entregar cada matí a 
consergeria i agafar-lo a la tarda al marxar. 

 

Sortides i colònies  23 

Segons el Pla d’actuació:  

Els centres podran dur terme les activitats previstes en la seva Programació General             
Anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les               
mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5             
metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les              
activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:              
distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 

Al centre: 
● S'estudiarà la necessitat de fer sortides i colònies complint les normes del 

Pla.  
● Cada setmana es podrà fer l'activitat de piscina amb la UDAV complint 

aquestes normes, tant en el transport (distància i mascaretes) com dins la 
piscina.  

 

Escolarització compartida.   

Malgrat totes les previsions que apuntaven que no es podrien fer les compartides el Pla               
d’actuació 2020-2021 cita: En aquells infants que comparteixen escolarització en dos           
centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta             
modalitat. És per això que reprendrem els pactes fets amb tots els Centres Ordinaris per               
mirar de poder seguir el màxim de projectes d'escolarització compartida que teniem abans i              
mirar d’iniciar-ne de nous, ja pensats.  

 



Horari.  

UDAV 

9 h 
 
 
 
9,45 
 
10,15 
12,30  
13,30 
14 
15 h 
 
16h 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
mestres 
Inici de classes. 
Aturada dinar 
Activitat  tarda 
 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
mestres 
Inici de classes. 
Aturada dinar 
Activitat  tarda 
 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
mestres 
Inici de classes. 
Aturada dinar 
Activitat tarda 
Trobada amb 
monitors. 
 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
mestres 
Inici de classes. 
Aturada dinar 
Activitat  tarda 
 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
mestres 
Inici de classes. 
Aturada dinar 
Activitat  tarda 
 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

 

MITJANS 

9 h 
 
 
9,45 
 
 
10,00 
 
14 
15 h 
 
16h 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
monitors 
Inici de classes. 
 
Aturada dinar 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
monitors 
Inici de classes. 
 
Aturada dinar 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
monitors 
Inici de classes. 
 
Aturada dinar 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
monitors 
Inici de classes. 
 
Aturada dinar 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

Trobada amb 
monitors a 
Catalunya 
Esmorzar amb 
monitors 
Inici de classes. 
 
Aturada dinar 
Trobada amb 
monitors. 
Arribada a 
Catalunya 

 

 

 

 

ADOLESCENTS 

9 h 
 
 
 
 
 

Arribada al 
Centre. Inici 
activitats. 
 
 
 

Arribada al 
Centre. Inici 
activitats. 
 
 
 

Arribada al Centre. 
Inici activitats. 
 
 
 
 

Arribada al 
Centre. Inici 
activitats. 
 
 
 

Arribada al 
Centre. Inici 
activitats. 
 
 
 



 
 
 
 
 
13 
14 

 
 
 
Dinar. 
Marxa del centre 

 
 
 
Dinar. 
Marxa del 
centre 

 
 
 
Dinar. 
Marxa del centre 

 
 
 
Dinar. 
Marxa del centre 

 
 
 
Dinar. 
Marxa del 
centre 

 

Consideracions per a les reunions: 
● Com ja hem dit, les reunions de GE no hi haurà cap problema. Es faran 

normalment. 
● Les transversals de poca gent (comissions, Equip intermitjos, Equip Directiu, 

equips Externs) es faran mantenint les distàncies. 
● Claustres (tant extens com intern), supervisions, formacions, caldrà habilitar 

espais com el gimnàs per respectar els espais mínims.  
● Caldrà entendre que moltes vegades haurem d’usar les mascaretes. 
● Algunes trobades potser decidim fer-les virtualment.  

 

Grups d’alumnes. 

UDAV:  

20 alumnes dividits en 2 grups de 10 i 10, els quals estaran dividits també  2 i 2.  

Grup 1: 10 alumnes. 2 tutores 1 Educadora. 

Grup 2: 10 alumnes 2 tutores  2 educadores.  

MITJANS: 

20 alumnes dividits en 2 grups de 10 i 10.  

Grup 1: 10 alumnes. 3 tutors 1 educadora 

Grup 2: 10 alumnes. 3 tutors 1 educadora.  

ADOLESCENTS 

20 Alumnes dividits en 3 grups.  

Grup 1:  2 tutors 

Grup 2:  2 tutors i 1 educador 

Grup 3:  1 tutor i 1 educador. 

Els especialistes, reforç i substituts per permisos  estaran ubicats a un GE. 



El fet que el Cap d’Estudis i el Director no facin classe durant el curs 20-21 fa necessari                  
que es cobreixin les seves hores lectives per estabilitzar els grups.. Per tant demanem al               
CEB 2  persones més pel treball interior.  

 

Equips Externs.  

Queda a criteri de l’administració pertinent que s’acabin d’habilitar noves disposicions per a             
la gestió dels equips que fan tasca fora del nostre centre, en concret en diverses escoles                
ordinàries i d’educació especial. 

Seguint la idea del Pla d’Actuació curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la                 
pandèmia (versió 30.06.20) que disposa que el personal que no formi part del GE haurà               
d’incrementar les mesures de protecció i insistir en: 

● Treball en distància i, si no fos possible, ús de mascareta i/o de pantalla. 
● Rentada sovint de mans. 

En intervencions a l’Escola Bressol o els CEEs és important entendre quina és la millor               
intervenció possible tenint en compte l’edat i les situacions dels alumnes.  

Ara per ara i, insistim, pendents de la definició de l’administració, també pensem que el               
treball telemàtic pot ser una bona solució. 

Dels serveis externs caldria entende també un parell de consideracions.  

En primer lloc pensem que seria bo no deixar caure tot el guanyat amb la inclusió i així com                   
s’ha fet amb l’escolarització compartida, buscar la manera de seguir equipant els CEEs per              
augmentar els serveis de CEEPSIR. En el cas de Vil·la Joana, a més, s’ajusta a la                
necessitat del treball amb TMG. Sembla evident que amb la pandèmia i el confinament s'ha               
augmentat els trastorns mentals de forma exponencial. Fa temps que Vil·la Joana demana             
una persona per poder seguir incrementant el treball del CEEPSIR, aquesta situació no             
hauria de ser un fre en aquest sentit, sinó un argument per l’increment. 

En aquest sentit i tenint en compte la feina que el SAPCEE fa amb els equips dels CEEs                  
públics de la ciutat ens sembla també interessant apostar per cuidar els mestres, equips              
docents i directius que hauran d’enfrontar aquesta incorporació post confinament amb prou            
eines psíquiques. Ens sembla que cal augmentar el servei psicològic a aquests centres i per               
això demanem un increment de ½ persona més en l’equip.  

Organització en cas de confinament parcial (escenari híbrid) o tancament del centre            
(confinament). 

En cas de confinament parcial incrementarien les mesures ja establertes de seguretat i             
higiene i canviaríem l’horari, serveis i els espais de la següent manera: 

● Unitat TEA: 



○ El GE es divideix en 4 subgrups (SGE) que funcionen amb 2 o 3 mestres               
cadascun. Aquestes tenen el seu espai, no es troben amb cap altre alumne ni              
mestre. 

○ Si el confinament parcial ens ho permet, a les 9 estan a plaça Catalunya i els                
recullen l’equip de mestres i els duen fins a l’escola (suprimim el servei             
d’acompanyament amb monitors) 

○ Usen el vagó reservat però ben separats. 
○ Si l’administració sanitària no permet usar en grup el servei de FGC les             

famílies i responsables de l’alumnat haurà de dur-lo fins l’escola.  
○ Fem activitats fins les 12,00 que marxen del centre, acompanyats per l’Equip            

de mestres, si és autoritzat agafar els trens en grup. Agafen el tren que              
haurem de pactar amb FGC pugui ser també reservat. Si no és així, serien              
les famílies que vindrien a buscar els seus fills i tutorats a les 12h.  . 

○ Seria important que es mantinguin les targetes menjador per aquests nois.  
○ Usen les seves aules i fan pati en terrases properes a l’aula.  
○ S'incrementa el contacte telemàtic amb les famílies i es va preparant           

emocionalment per a unpossible confinament. 

Unitat de MITJANS: 

○ El GE es divideix en 3 subgrups (SGE) estables que funcionen amb 2 o 3               
mestres cadascuna. Aquestes tenen el seu espai, no es troben amb cap altre             
alumne ni mestre. 

○ Si el confinament parcial ens ho permet, a les 9 estan a plaça Catalunya i els                
recullen l’equip de mestres i els duen fins a l’escola (suprimim el servei             
d’acompanyament amb monitors) 

○ Usen el vagó reservat però ben separats. 
○ Si l’administració sanitària no permet usar en grup el servei de FGC les             

famílies i responsables de l’alumnat haurà de dur-lo fins l’escola.  
○ Fem activitats fins les 12,00 que marxen del centre, acompanyats per l’Equip            

de mestres, si és autoritzat agafar els trens en grup. Agafen el tren que              
haurem de pactar amb FGC pugui ser també reservat. Si no és així, serien              
les famílies que vindrien a buscar els seus fills i tutorats a les 12h.  . 

○ Seria important que es mantinguin les targetes menjador per aquests nois.  
○ Usen les seves aules.eqs 
○ S'incrementa el contacte telemàtic amb les famílies i es va preparant           

emocionalment per a un possible confinament. 

Unitat d’ADOLESCENTS: 

○ EL GE es divideix en 4 subgrups estables (SGE) que funcionen amb 2 o 3               
mestres cadascuna. Aquestes tenen el seu espai, no es troben amb cap altre             
alumne ni mestre. 

○ Entren a les 12,30 al Centre. No fan ús del servei de monitors (ja no en feien                 
en situació presencial). 

○ Fan activitats a les seves aules fins les 13,15 que dinen.  



○ S’implementa el treball via classroom i es fa un seguiment de la seva             
evolució.  

○ Usen el pati en moments diferents que el de Primària.  
○ A les 15,30 hores acaben la jornada.  

 
      En cas de tancament del centre (escenari confinat): 
 

● Les tres Unitats es queden a casa i els mestres fan un seguiment: 
 

○ Telefònic i telemàtic amb les famílies i alumnat. 
○ Via classroom amb els que poden seguir els aprenentatges de          

manera sistemàtica. 
 

Resum de necessitats  
 

A Vil·la Joana tenim aquestes necessitats, ja exposades: 
 

● Estructurals (edifici). 
○ Una paret de fusta, senzilla, que es pugui treure i que marqui més que              

divideixi.  
○ Una tanca que divideixi una terrassa. 

 
● Organitzatives (personal): 

○ Dues persones (mestres, educadors,...) fora de la plantilla estructural que          
puguin reforçar els equips docents en fase híbrida.  
 

● De servei:  
○ Considerar l’augment pel CEEPSIR (1 persona) 
○ Considerar l’augment al SAPCEE (½ persona) 

 
 
 
 
Enric Font 
Director. 
13 de juliol de 2020. 
 


