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1. INTRODUCCIÓ:  

Aquest Pla d’actuació́ pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es 

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció́ de la 

salut de les persones al centre , la correcta gestió́ de la pandèmia i el dret de tot 

l’alumnat, a una educació́ de qualitat.  

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació́ en 

condicions d’equitat.  

L’aprenentatge al centre ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint 

les instruccions sanitàries, i garantint la funció́ social de l’educació́.  

L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  

A traves de les mesures proposades, el centre ha d’estar en condicions de contribuir 

al control de l’epidèmia i a la rapida identificació́ de casos i de contactes.  

Amb les mesures que es proposen en aquest pla i la col·laboració́ imprescindible de 

tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, el nostre centre 

ha de ser un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura 

i confortable.  

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió́ del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència 

amb la realitat dels centres educatius del nostre entorn. El marc que es proposa és 

fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

 

 

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT.  

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia son la disminució́ de 

la transmissió́ del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

2.1. Grups de convivència estables.  

L’organització́ de l’alumnat es realitzarà entorn a grups de convivència estables. El 

seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que es 

donin: permetent una identificació i gestió́ precoç̧ dels casos i dels seus contactes.  
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2.2. Mesures de prevenció personal.  

2.2.1. Distància física  

Segons la Resolució́ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció́ i organitzatives per prevenir el risc de transmissió́ i afavorir la 

contenció́ de la infecció́ per SARS-CoV-2, la distancia física interpersonal de 

seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres 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 es requerirà la distancia física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 

m2).  

L’organització́ de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà , en la distribució́ de 

l’alumnat, una distancia interpersonal mínima d’1 metre.  

2.2.2. Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les 

alumnes, així com la del personal docent i no docent.  

La Higiene de mans es realitzarà :  

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

Abans i després dels àpats  

Abans i després d’anar al WC  

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 s’ha de dur 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 els 

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) - 

Aquesta higiene serà amb aigua , sabó i tovalloletes d’un únic ús o 

amb gel hidroalcohòlic.  
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L’escola col·locarà :  

- un dispensador de gel a l’entrada de cada aula  

- gel , sabó i tovalloletes per eixugar mans als diferents wc  

- un dispensador de gel hidroalcohòlic a les diferents portes d’entrada. 

  

2.2.3. Ús de mascareta  

L’alumnat de primària, així com el personal docent, utilitzarà mascareta sempre 

L’alumnat d’educació infantil portarà la mascareta de forma voluntària a la classe i 

obligatòria en el pati ( ja que es barrejaran grups estables ). 

2.3. Neteja, desinfecció i ventilació  

Un dels punts més importants per la no transmissió de la COVID és la 
ventilació dels espais interns. 

La neteja i desinfecció diària dels diferents espais del centre anirà a càrrec de 

l’empresa de neteja contractada per l’Ajuntament.  

2.4. Requisits d’accés al centre educatiu.  

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós .  

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 10 dies anteriors.  

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.  

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 seran avaluades 

pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden 

estar en contacte amb els infants.  

A l’inici del curs, les famílies, 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 
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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 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

2.5. Gestió de casos.  

Quan es detecti una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu:  

- La portarem a la sala de mestres (que serà l’espai habilitat per aquests casos ). 

- Li col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

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

- Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant . - En 

cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al 061.  

En tot moment, seguirem les indicacions del document “ Gestió de casos de COVID-

19 als centres educatius “ editat pel Departament d’Educació i el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya.  

2.6. Promoció de la salut i suport emocional.  

Durant tot el curs es treballaran de forma intensiva hàbits i conductes relacionats 

amb la higiene i la salut com : Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten, 

actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables i rentar-se les mans de 

manera freqüent i sistemàtica.  

Així mateix, es realitzaran activitats de suport emocional . 

 
3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE .  

El curs començarà el dilluns 13 de setembre.  

3.1. Horari  

L’horari marc de l’alumnat serà de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 hores.  

Per poder garantir un distanciament correcte s’organitzarà un horari d’entrades i 

sortides de forma esglaonada ( explicitat en l’apartat d’entrades i sortides ).  

3.2. Grups  

L’agrupament d’alumnes serà el mateix que vam realitzar durant el curs 2020-2021 : 

- A educació infantil hi haurà quatre grups : A, B, C i D. En el grup A hi haurà 18 

alumnes d’Educació Infantil 3 anys ( els 18 més petits cronològicament de tots ) ; en 
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el grup B hi haurà 10 alumnes d’Educació Infantil 4 ( el 10 més petits 

cronològicament del total ) i 8 alumnes d’Educació Infantil 3 ( els 8 més grans 

cronològicament ) ; en el grup C hi haurà 14 alumnes d’Educació Infantil 4 anys ( els 

més grans cronològicament ) i 5 alumnes d’Educació Infantil 5 anys ( els  més petits 

cronològicament ) 

- Els nivells de cicle inicial i cicle mitjà estaran desdoblats en dos grups , A i 

B . La distribució de l’alumnat és aleatòria ( A-B-A-B,... ) 

- Els nivells de cinquè i sisè no es desdoblaran.  

Aquests grups tindran una estabilitat permanent juntament amb el seu tutor/a. 

3.3. Espais  

3.3.1. Espais d’alumnat  

Cada grup estable tindrà la seva aula de referència. En aquesta realitzaran totes les 

activitats lectives a excepció de la música, l’educació física, la religió i l’esbarjo.  

En dies de pluja, l’esbarjo també es realitzarà en l’aula referent.  

El mestre/a  de música impartirà la docència a la seva  aula.  

L’educació física es durà a terme en el pati de l’escola. En cas de pluja es realitzarà 

classe teòrica a l’aula referent  

3.3.2. Espais de mestres  

Els i les mestres utilitzaran l’aula referent com a espai de treball personal.  

Quan s’hagi de realitzar treball de grup/coordinació s’utilitzarà la sala de mestres i/o 

la biblioteca, tot respectant les distàncies marcades de salut. 

 
3.4. Especialitats  

A cada cicle hi haurà un/a ,mestre/a especialista en llengua anglesa que impartirà 

aquesta llengua en el cicle.  

El/la mestre/a de música i el/la d’educació física impartiran les especialitats a tota la 

primària . La resta d’hores faran de tutors/es en un grup estable.  

L’especialitat de religió es realitzarà per nivells a excepció del cicle superior que , 

com només hi ha 3 alumnes a cinquè i 5 a sisè, es farà compartint els dos nivells. 
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3.5. Educació Física i Psicomotricitat  

L’educació física s’impartirà al pati de l’escola.  

La psicomotricitat , a educació infantil, es realitzarà al gimnàs i la impartirà el/la 

mestre/a tutor/a .  

3.6. Esbarjo  

El nostre centre realitza el temps de l’esbarjo utilitzant diferents espais del parc de 

l’Alhambra i el propi pati de l’escola , que és de dimensions reduïdes.  

L’organització d’aquests espais serà la mateixa que fins ara a excepció de l’ús del 

“corralito” per part de l’educació infantil que enguany sempre faran l’esbarjo al pati 

de l’escola.  

CICLE  I ESPAI 

ED. INFANTIL = PATI DE L’ESCOLA 

CICLE INICIAL = CORRALITO DEL PARC 

CICLE MITJÀ = CAMP DE FUTBOL DEL PARC 

CICLE SUPERIOR = ESCENARI DEL PARC 

 

 

3.7. Menjador  

L’organització de l’ús del menjador es realitzarà com fins ara, per torns.  

Cada grup aula d’educació infantil ocupa una filera de taules separades de les dels 

altres grups del mateix cicle i estan sota la supervisió d’un monitor/a cada grup. 

L’alumnat de primària entra al menjador per cicles en diferents torns. Cada nivell 

dinarà en taules separades per una pantalla i tindran un monitor/a.  

Cada alumne té una safata individual amb els seus estris i el seu dinar. Quan un 

alumne/a finalitza el dinar, s’aixeca i buida la safata en els llocs indicats .  

El personal de menjador establirà al setembre l’organització d’espais per a les 

activitats que es fan en el temps de lleure.  

3.8. Extraescolars  

3.8.1.Acollida matinal  
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L’acollida es realitza de les 7:45 a les 9 hores del matí.  

Es realitzarà en el pati sempre i quan el temps ho permeti.  

A les 9 hores, la monitora acompanyarà els infants d’educació infantil a les seves 

aules. La resta de l’alumnat es desplaça sol fins les respectives aules .  

3.8.2. Activitats de tarda  

Les activitats extraescolars , en horari de tarda, seran organitzades per l’AMPA i 

seguiran totes les indicacions sanitàries.  

3.9. Natació  

L’alumnat d’educació infantil 5 anys i l’alumnat de tota la Primària realitzarà l’activitat 

de natació al poliesportiu municipal del barri tal i com s’ha fet fins ara.  

L’Ajuntament té el seu propi protocol COVID en relació a aquest 

activitat.  

3.10. Fluxos de moviment  

3.10.1. Entrades i sortides  

Les entrades i sortides de l’alumnat es realitzaran utilitzant les quatre portes del 

recinte : la porta que dona accés al pati, la porta principal, la porta que dona accés 

al gimnàs i la porta d’educació infantil.  

L’organització d’aquestes entrades i sortides serà com s’indica en la següent 

taula.  

ENTRADES: 

 

ALUMNAT PORTA 
D’ACCÉS 

HORA D’ACCÉS LLOC D’ESPERA 

INFANTIL D PARVULARI 9:00   PARET QUE GIRA CAP A LA 
PLACETA 

INFANTIL C PARVULARI DESPRÉS DEL GRUP D. 
A CONTINUACIÓ DEL GRUP D EN LA 
PARET QUE GIRA CAP A LA PLACETA 
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INFANTIL B PARVULARI DESPRÉS DEL GRUP C. 
A CONTINUACIÓ DEL GRUP C EN LA 
PARET QUE GIRA CAP A LA PLACETA 

INFANTIL A PARVULARI DESPRÉS DEL GRUP B. 
A CONTINUACIÓ DEL GRUP B EN LA 
PARET QUE GIRA CAP A LA PLACETA 

PRIMER 
 
SEGON 

PATI 
 
PATI 

9:00 PORTA. VORERA PATI ESQUERRA 
 
9:05 BARANA NOVA 

  9:05 BARANA NOVA 

TERCER 

QUART 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 

9:00 PORTA 

9:05 BARANA NOVA 

CINQUÈ 

SISÈ 

GIMNÀS 

GIMNÀS 

9:00 PORTA 

9:05 PORTA PARC 

 

 

SORTIDES :  
 

ALUMNAT  PORTA DE SORTIDA HORA D’ACCÉS 

INFANTIL A  PARVULARI 12:35 16:35 

INFANTIL B  PARVULARI 12:30 16:30 

INFANTIL C  PARVULARI 12:25 16:25 

INFANTIL D  PARVULARI 12:20 16:20 

PRIMER  PATI 12:25 16:25 

SEGON  PATI 12:30 16:30 

TERCER PRINCIPAL 12:25 16:25 

QUART PRINCIPAL 12:30 16:30 

 CINQUÈ GIMNÀS 12:25 16:25 

SISÈ  GIMNÀS 12:30 16:30 

  

3.10.2. Moviment pels passadissos  
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El moviment dels passadissos s’intentarà que sempre sigui per grups estables. 

L’alumnat , el personal docent i la resta de personal que es desplaci ho farà sempre 

amb la mascareta posada.  

3.11. Sortides i colònies  

Durant aquest curs escolar s'intentarà realitzar, sempre que es pugui, les sortides i 

colònies escolars programades a la PGA del curs 2021-2022.  

Com a primera premissa es tindran en compte les indicacions sanitàries.  

3.12. Reunions de famílies i entrevistes 

Les reunions amb les famílies es realitzaran , sempre que es pugui, de forma virtual 
o en el pati de l’escola tot respectant les mesures de seguretat COVID. 

Les entrevistes es faran de forma virtual o telefònicament. Només en casos 
extraordinaris es realitzaran de forma presencial i seria en el primer despatx del 
vestíbul del centre. 

3.13. Festes escolars 

les festes de Nadal, Carnestoltes i Fi de curs les realitzarem , com sempre, en el 
parc de l’Alhambra. D’aquesta forma podran participar les famílies de l’escola tot 
controlant que no hi hagi aglomeracions de persones. 

4. ADAPTACIÓ DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS.  

4.1. Calendari  

L’adaptació de l’alumnat d’educació infantil es realitza , normalment, al llarg del mes 

de setembre: del 13 de setembre a l ‘1 d’octubre.  

4.2. Horari  

El primer dia lectiu, 13 de setembre, l’alumnat d’educació infantil 3 anys entrarà a 

l’escola a les 10 i sortirà a les 12:30 hores.  

Del 14 al 17 de setembre només assistiran a l’escola en horari de matí , de 9 a 12:30 

hores.  

A partir del 20 de setembre l’horari de l’alumnat de 3 anys serà el mateix que el de la 

resta del centre : de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 hores.  

4.3. Fluxos de moviment  

L’alumnat de 3 anys entrarà i sortirà per la porta de parvulari que dona accés a la 

zona enjardinada de la comunitat “ Gran Via “ .  

Podran realitzar l’entrada acompanyats d’un adult durant tot el temps d’adaptació. 
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