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Introducció  

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-21 es pugui               

reprendre amb les màximes garanties, buscant l'equilibri entre protecció de la salut de les              

persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves                  

a una educació de qualitat. 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-21 de la              

Secretaria de polítiques Educatives. 

Hem tingut en compte els documents següents per elaborar el pla d’actuació del centre: 

- Instruccions del curs 2020-2021 
 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la               
pandèmia 
 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres            
educatius per al curs 2020-2021 
 

- Protocol gestió de casos covid-19 als centres educatius. 

Sobretot es tindrà present els valors següents: 

- Seguretat: Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots             

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

han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una              

manera segura i confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants            

i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa                

a l’afectació clínica que 9 desenvolupen, com el seu paper poc important en la              

dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.  

- Salut:La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres            

educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les             

mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de               

casos i contactes.  

- Equitat: La proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la            

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. Donar les             

mateixes oportunitats a tot l'alumnat. 

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

coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es              

proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 
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1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

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.  

1.1. 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 o tutora, 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 docent i un professional o una 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 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni                 

l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables sempre i quan la situació               

epidemiològica ho permeti. 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 nombre d’integrants del grup. 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 si, s’han de complir rigorosament les             

mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de            

seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  
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1.2. Mesures de prevenció personal  

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 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 és necessari requerir la distància física interpersonal de               

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

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 en el cas que les circumstàncies ho              

permetin.  

Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la                 

del personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de requerir el 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 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 dels propis. 

 ▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.  

▪ Abans i després d’anar al WC.  
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▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans (vg 2.2.5. Ús de punts               

d’aigua), amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts              

estratègics (menjador, accessos al centre...) es col·locarà dispensadors de solució          

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. S’afavorirà 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  punts de rentat de mans, WC. 

Ús de mascareta 

 

Segons la normativa vigent a data del 10/9/2020 és obligatori l’ús de la mascareta dins del                

grup estable.  
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En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la                   

seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen              

puntualment amb altres grups estables 

Requisits d’accés als centres educatius  

● Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5ºC ni haver              

reduït la temperatura amb antitèrmics. 

● L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada. 

● No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes: 

Menor o igual a 14 anys 

○ Febre o febrícula> 37'5ºC 

○ Tos 

○  Dificultat per respirar 

○   Mal de panxa amb vòmits o diarrees 

○    Dolor muscular i / o mal de cap 

○ Congestió nasal o mal de coll (acompanyats d'algun dels símptomes           

anteriors). 

Més de 14 anys 

●  Febre o febrícula> 37'5ºC 

●   Tos 

●    Dificultat per respirar 

●     Mal de panxa amb vòmits o diarrees 

●     Dolor muscular i / o mal de cap 

● Congestió nasal o mal de coll (acompanyats d'algun dels símptomes           

anteriors). 

● Manca de gust/olfacte 
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Control de símptomes  

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, 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.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrati

va/A819.pdf 

▪ 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’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La              

família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre               

símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la             

implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a            

l’escola. 

1.3. Neteja, desinfecció i ventilació 

L’escola ha de disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les              

característiques i necessitats del centre conjuntament amb el personal de neteja de            

l’ajuntament, tenint en compte l’annex II. La ventilació és una de les principals mesures de               

prevenció de contagis en espais interiors, serà per allò que serà 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 durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules hi               

seran adequadament ventilades. Sempre que sigui possible, es deixaran les finestres           

obertes durant les classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb               
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una periodicitat diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en            

establiments i locals de concurrència humana. 

Es garantirà 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 s’han de                  

netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. S’intentarà            

sempre que sigui possible mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les              

manetes de les portes. Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del               

coronavirus. Per aquest motiu, sempre que sigui possible es faran servir 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 s’han de seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció             

en espais exteriors de concurrència humana.  

El centre disposava de 2 persones de neteja a jornada sencera, contractat per l’ajuntament,              

abans del tema COvid, aquest curs estem a l’espera de tenir un reforç que es concretarà                

durant l’horari lectiu. Tot i així, el centre a gestionat i organitzat els espais, perqué cada grup                 

no trenqui el grup estable.  

L’ajuntament ha afegit un reforç de neteja en horari lectiu, exclusivament pel tema lavabos.  

Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per  

a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i              

pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals            

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de                

rebuig (contenidor gris). En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al              

centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat                 

la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb               

la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.  
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1.4. Promoció de la salut i suport emocional  

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per             

a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació                 

viscuda poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. Per això ens              

adaptarem a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits             

durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per              

detectar i abordar situacions no resoltes. Les primeres setmanes es realitzaran activitats que             

permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.               

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns             

hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:  

● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

1.5. Gestió de casos  

Segons el document, Gestió de casos Covid, En un entorn de convivència com és un centre                
educatiu, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants per 

mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

● Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. En el cas del nostre                  

centre aquest espai es troba disposat al pati del recinte escolar.  

● Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de                 

col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com                 

a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona               

que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 
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● Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de            

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,           

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 

● En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família              

per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

● Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al                 

domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària            

de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema               

públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment              

epidemiològic. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família 

o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de                 
l’horari 

del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

Al Centre d’Atenció Primària: 

● El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores 

d’inici dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

En la mesura del possible la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici 

dels símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

“A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de 

diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.” 

● En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, 

s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents 

almenys fins a conèixer el resultat. 
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● En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb 

sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de 

les tasques següents: 

● Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i            

explicar-ne el funcionament. 

● Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que            

es tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes             

estrets seran introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà         

una pregunta/variable que permetrà que la informació de l’existència         

d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi directament i de forma          

prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder         

fer el seguiment del cas i l’estudi. 

● Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a              

menor), que hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim,           

conèixer el resultat del test. Això inclou, si és el cas, a germans de la               

persona atesa que estiguin a altres grups de convivència estable del           

centre educatiu. Valorar la presència de persones vulnerables en el          

domicili i, si és el cas, valoració social i disponibilitat d’espais on tenir             

cura dels infants. 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents: 

● A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on                

sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de sol·licitar el llistat de              

contactes escolars a la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de             

l’existència d’un cas sospitós. 

● Informar al Servei Territorial d’Educació. 

● Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR. 

● Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de           

l’estudi del cas. 

12 



No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els              

contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la              

prova. 

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de l’horari                 

lectiu del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial             

trucarà al centre educatiu durant la primera franja del matí següent hàbil per tal de recollir                

les dades dels contactes estrets de l’àmbit escolar. Quan es tracti d’un període no lectiu de                

com a mínim 48h, s’habilitarà una persona de contacte del Servei Territorial del             

Departament d’Educació. 

En el cas de famílies que consultin a un servei mèdic privat o a una mútua, actualment la                  

recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per tant,                 

serà responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de              

Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment en què              

es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats (veure Annex 7 del             

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2) per a            

la realització de PCR per a SARS_CoV-2. En coordinació amb la Societat Catalana de Pediatria               

es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.  

La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació                  

La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de què sigui positiu                   

es comunicarà a través d’un professional sanitari. 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que                

ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.  

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància               

Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en             

coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre            

educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per               

fer l’estudi del cas en el centre educatiu. 
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També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica           

territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats amb               

celeritat en cas que la PCR sigui negativa. 

La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la            

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei 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 amb el tancament de l’activitat presencial del centre             

educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària               

en coordinació amb l’autoritat educativa. 

Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a través              

dels Serveis Territorials d’Educació. 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si 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            

recomanar la quarantena 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, es              

produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un              

test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte              

estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no            

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el               

període màxim d’incubació. 

● 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 recomanar 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, es              
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produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també           

durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència                

estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest            

test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els              

14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

● 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. Es farà un test PCR a               

tots els membres del grup de 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat           

negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la             

quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres                  

dels grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat.            

Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la             

quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per              

l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos            

mitjançant test microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin           

detectat casos. 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6               

mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la                

persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les            
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recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia           

transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24            

hores que es troben sense febre. Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no                

ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat             

aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà          

durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut              

almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la             

realització d’una PCR de control. En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un             

certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola o a l’institut. 

VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja són            

referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa                

Salut i Escola o en el programa de vacunacions) seran les professionals encarregades             

de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als              

centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o            

adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació            

complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de             

l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant              

els centres educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon            

i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya              

per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR              

i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si                

el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de             

confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes           

estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos,                  

es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat             

negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la             
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quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim             

d’incubació.  

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren             

el grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de               

fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la                   

positivitat en aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de            

convivència dels germans o familiars convivents. 

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies              

generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu          

TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de           

cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19           

(veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la             

duu posada, haurà d’abandonar el centre i posarse en contacte amb el seu centre              

d’atenció primària el més ràpidament possible.  

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a              

SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els            

resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de           

realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels               

símptomes. 

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica,             

faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment,             

li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita               

agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei                

de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva             

situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes             

per si es tractés d’un cas positiu. 
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Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un              

cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o               

altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es               

coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com             

indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals             

per fer front a la pandèmia de COVID-19. 

COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID? 

A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent rep la informació que               

una persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del            

centre, personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la          

COVID-19 i que, d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària             

(CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR             

(data en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data                  

d’alta (moment en què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el              

seguiment i les comunicacions necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes          

confinats, nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals         

confinats. 

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció          

d’Educació i Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de les              

dades emplenades pels centres educatius. 

La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre               

el/la director/a del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de            

l’afectat; del gestor COVID del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica            

territorial (SVE); o el Servei Territorial del Departament d’Educació. 
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El/la director/a del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar            

a la persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està            

present al centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal                  

que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el                

moment en què disposi de nova informació. 

INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL 

●  Nombre d’alumnes escolaritzats 

●  Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats ) 

●  Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats) 

●  Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant) 

●  Mitjana de casos per brot (mínim i màxim) 

●  Nombre d’aules en quarantena 

●  Percentatge de casos sospitós en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores 

●  Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat 
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ALGORITME DE GESTIÓ DEL CAS 

1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un           

centre educatiu que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el            

seu CAP de referència per a una valoració clínica. 

2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova               

PCR. 

3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de              

serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar al/a la              

director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el           

TRAÇACOVID. 

4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 

5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció            

educativa i serveis centrals de Salut Pública. 

6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que               

introduirà al programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas escolar”. 

7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el            

cas. 

8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas             

sospitós al Servei Territorial d’Educació. 

9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas             

sospitós al centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de convivència             

estable del cas sospitós. 

10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al             

TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID. 
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11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la                 

informació a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal             

sanitari. 

12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un           

centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En            

qualsevol cas, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat           

de la prova als Serveis Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu. 

13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID. 

14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció            

educativa i serveis centrals de Salut Pública. 

15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la                 

informació a través del programa La Meva Salut o d’una 

 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONAL 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS  

INFANTIL Espai habilitat al 

pati 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

C INICIAL Espai habilitat al 

pati 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

C. MITJÀ Espai habilitat al  DIRECCIÓ DEL  DIRECCIÓ DEL  DIRECCIÓ DEL 
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pati CENTRE CENTRE CENTRE 

C. SUPERIOR Espai habilitat al 

pati 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 DIRECCIÓ DEL 

CENTRE 

 

SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE DIA I HORA DE 

LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 

PROTOCOL I 

SEGUIT I 

OBSERVACIONS 

(INCLOURE EL 

NOM DE LA 

PERSONA QUE 

HA FET 

ACTUACIÓ I EL 

NOM DEL 

FAMILIAR QUE 

L’HA VINGUT A 

BUSCAR) 

PERSONA DE 

SALUT AMB QUI 

ES MANTÉ EL 

CONTACTE I 

CENTRE 

D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA 

REFERENT DEL 

CENTRE PELS 

CONTACTES AMB 

SALUT 

(mantindrà el 

contacte amb 

salut i farà 

seguiment del 

cas) 

     

 

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

2.1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

 

GRUP ALUMNES 
(3/09/20)  

DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABL
E 

TEMPO
RAL 

ESTABLE TEMPORAL 

P3 8 2 Helena 
Solà i 
 Lydia 
Rodríguez 

 0  AULA P3 AULA 
PSICOMOTRICITAT 
(Dilluns 
15h-16.15H) 
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P4 20 2 Irene 
Pérez i  
Lydia 
Quintana 

1 Laura 
Rivera 

0 1 Rosa 
Ruiz 

AULA P4 AULA SIEI 
(1h en cas de 
necessitat amb 
l’aula ventilada 
sense coincidir amb 
l’altre grup) 
AULA 
PSICOMOTRICITAT 
(Dimecres 
15h-16.15h) 
 

P5 16 2 Patricia 
Pedrerol i 
reducció 
1/3  

1 Laura 
Rivera  

 1 Rosa 
Ruiz 

AULA P5 AULA 
PSICOMOTRICITAT 
(Divendres 
15h-16.15h)) 
AULA SIEI 
(1h en cas de 
necessitat amb 
l’aula ventilada 
sense coincidir amb 
l’altre grup) 
AULA 
INFORMÀTICA 1a 
planta (Dimecres 
15’16,15h)) 

1R 13 1 Pilar 
Caro 

2 Raquel 
Andrés i 
Jorge Álvarez 

0 0 AULA 1R AULA 
INFORMÀTICA 1a 
planta (dimarts 
15-16’30h, en mig 
grup)) 

2N 13 1 Raquel 
Andrés 

2 Pilar Caro  i 
Jorge Álvarez 

0 0 AULA 2N  AULA 
INFORMÀTICA 1a 
planta (Dimecres 
9-11h en mig grup) 

3R 17 1 Vicenta 
Navarro 
 

3 Mireia 
Senserrich, 
Mireia Parra i 
Eva Perulero 

0 0 AULA 3R ACOLLIDA 

BIBLIO 
(taula 1) 
 
INFO 2 
(Dimecres de 9-11h 
i dimarts i divendres 
de 11-40-12.20h en 
mig grup) 

4T 17 1 
Verónica 
Mate  

2 Eva 
Perulero i 
Mireia Parra 

0 0 AULA 4T ACOLLIDA 

BIBLIO 
(taula 2) 
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INFO 2 
(Dilluns i dijous de 
11.40-12.30h en 
mig grup) 

5È 19 1 Albert 
Ballarin 

2 Mireia 
Parra i Rafael 
Otaduy 

0 0 AULA 5È INFO 2 (taula) 
(Dimarts i dimecres 
15h-16.30h en mig 
grup) 

6È 19 1 Mercè 
Elvira 

2Mireia 
Parra i Rafael 
Otaduy 

0 0 AULA 6È ANGLÈS 
 
INFO 2 (dimarts 
9-11h) 

ESPAIS ADAPTATS COM AULA ORDINÀRIA: aula informàtica 2a planta (mig grup 5è), aula anglès (mig 
grup 6è). Aula informàtica 1a planta (mig grup CI) 
A acollida i biblioteca es repartiran les taules perquè els nens seguin i no tenir que tocar diferents 
superfícies..  

 

PERSONAL QUE ATEN ALUMNAT ESPECÍFIC GRUP 

EVA PERULERO (Religió) P5, 1r, 3r, 4t, 5è i 6è 

ESTHER PRIETO (Educació Especial) Alumnes NESE de 4t 

PAULA TALAVERA (Educació Especial) Alumnes NESE de 3r, 4t, 5è i 6è 

Mireia Romero (Aula Acollida) Alumnes AA 3r, 4t, 5è i 6è 

LAURA RIVERA (Educació Especial) SIEI Alumnes P4 i P5 

ROSA RUIZ (TIS) SIEI Alumnes P4 i P5 

MARTÍ IZQUIERDO (TIS) Alumnes NESE 5è i 6è i SIEI Alumnes P4 i P5 

VETLLADOR/A SIEI Alumnes P4 i P5 

 

2.2. Espais 

 

EDIFICI 1 

PLANTA BAIXA PRIMERA PLANTA  SEGONA PLANTA 

★ AULA P-3 
★ AULA P-4 
★ AULAP-5 
★ LUDOTECA 

➢ AULA 1R 
➢ AULA 2N 
➢ AULA INFORMÀTICA 
➢ SALA DE MESTRES 

➔ LABORATORI 
➔ AULA 5È 
➔ AULA 6È 
➔ AULA RELIGIÓ 
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★ MENJADOR 
★ WC 
★ CONSERGERIA 

➢ AULA 3R 
➢ AULA 4T 
➢ BIBLIOTECA 
➢ AULA SIEI 
➢ AULA D’ACOLLIDA 

➔ AULA D’INFORMÀTICA 
➔ AULA DE MÚSICA 
➔ AULA D'ANGLÈS 
➔ AULA E.F. 
➔ AULA DE REFORÇ 

EDIFICI 2 

PLANTA BAIXA PRIMERA PLANTA SEGONA PLANTA 

★ AULA DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA 

★ AULA D’ESCOLA DE 
MÚSICA 

➢ PSICOMOTRICITAT 
➢ GIMNÀS 
➢ AMPA 

➔ Cedida per ús social al 
casal “mini coope”, que en 
cas de necessitat ens 
cedirien les aules al matí.  

 

2.2.1. Espais docents per a grups 

En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament                

sectoritzats. Es prioritzarà que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això,               

puntualment es farà ús d’altres espais per a fer desdoblaments de grup. En aquest cas la                

rotació de diversos grups en un mateix dia serà la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de                    

grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú. Tot i així es prioritzarà que                  

cada grup tingui el seu propi espai auxiliar assignat.  

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat              

sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, s’establirà que             

l’alumnat de Cicle superior (que compartirà aula d’informàtica), col·labori en les actuacions            

de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en                 

bones condicions.  

AULES GRUPS ESTABLES 

P3 P4 P5 1R 2N 3R 4T 5È 6È 

AULA P3 AULA P4 AULA P5 AULA 
1R 

AULA 
2N 

AULA 3R AULA 4T AULA 5È AULA 6È 

AULES AUXILIARS 

P3 P4 P5 1R 2N 3R 4T 5È 6È 

PSICO PSICO 
SIEI 

PSICO 
SIEI 

INFO 1 
 

INFO 1 ACOLLIDA 

BIBLIO 
ACOLLIDA 

BIBLIO 
MÚSICA 

 
ANGLÈS 
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(taula 1) (taula 2) INFO 2 
(ordinadors) 

 

INFO 2 
(ordinadors 

) 

● En negreta els espais que s’utilitzen per dividir el grup en el cas que sigui necessari 

Activitats que comporten barreja d’alumnes 

ACTIVITAT I 
MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 

PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT HORARI O 
NOMBRE 
D’HORES 

SETMANALS 

OBSERVACIONS 

Aula d’acollida 3r, 4t, 5è i 6è Mónica 
Rodriguez 

3+-  

Religió P-5 i 1r 
3r-4t 
5è-6è 

Eva Perulero 1  

Educació especial 3r - 4t - 5è -6è Paula Talavera  5  

 

2.2.2. Espai menjador 

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 fa, 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 han de             

seure 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                   
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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 del 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 habilitats                

específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents             

a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la separació entre els                

grups d’alumnes. L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement, l’espai de            

referència ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal 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, cal, 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               

cal 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 s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb             

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús                

de la mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants             

pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de               

l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup               

estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar              

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la              

neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 
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Distribució de torns de menjador: 

CURS - NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

p-3, p-4, p-5 12’40h Aula de Ludoteca  

1r, 3r i 6è 12’25h Aula menjador 

2n, 4t i 5è 1’45h Aula menjador 

 

Començaran amb 3 monitores, un/a per cada grup. El nombre augmentarà segons el 

nombre d’alumnat.  

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una                

distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà             

mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. També cal indicar quins espais              

s’utilitzen per les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador. 

Recollida dels infants dels grups de convivència 

Cada monitor en l’hora acordada pel grup recollirà als infants que es quedin a dinar de cada                 

grup de convivència, I així esglaonadament 

Cada grup de convivència podrà seure junt i fer les activitats junts, tanmateix compartir              

material, en cap cas, podrà ser en diferent grup. Podem identificar el grup per colors,               

nombres, llocs, etc. En tot moment que no es garanteixi la distància entre grups de               

convivència i mateix monitor caldrà portar la mascareta. 

El mateix grup de convivència d’horari lectiu no ha de mantenir distància de cadires a l'hora                

del dinar. 

Distribució en l’hora del dinar: 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai              

reduït de menjador, farem torns. Els torns no coincidiran al menjador ni patis i cadascun               

dels grups tindran taules i espais diferenciats. 

 

 

28 



 

 

GRUP HORA DE DINAR – ESPAI 

P3 Aula ludoteca, es netejaran mans a les seves aules i en acabar aniran a l’aula. En 

quan el 1r torn hagi deixat lliure l’espai els infants aniran a l’aula. En acabar de 

dinar es rentaran les mans al lavabo de l’aula i podran dirigir-se al pati d’infantil 

que tenen delimitat en 3 zones (P3, P4 i P5) 

P-4 Aula ludoteca, es netejaran mans a les seves aules i en acabar aniran a l’aula. En 

quan el 1r torn hagi deixat lliure l’espai els infants aniran a l’aula. En acabar de 

dinar es rentaran les mans al lavabo de la planta 0 i podran dirigir-se al pati 

d’infantil que tenen delimitat en 3 zones (P3, P4 i P5) 

P-5 Aula ludoteca, es netejaran mans a les seves aules i en acabar aniran a l’aula. En 

quan el 1r torn hagi deixat lliure l’espai els infants aniran a l’aula. En acabar de 

dinar es rentaran les mans al lavabo de la planta 0 i podran dirigir-se al pati 

d’infantil que tenen delimitat en 3 zones (P3, P4 i P5) 

1r 1r torn de 12,25 a 13’40 dinen al menjador. El grup abans de baixarà rentarà 

mans al seu lavabo localitzat de planta junt al mestre. El grup baixarà per les 

escales laterals esquerres i els alumnes de menjador hauran d’esperar al 

passadís on es trobada la monitora. 

2n 2n torn 12,35h baixaran de les aules, prèviament amb el mestre hauran rentat 

mans al seu lavabo corresponent. La monitora els esperar a la planta 0 al costat 

del passadís esquerra. De 12,35h a 13,40 faran pati, delimitat per zones de 

convivència i de 13,40 a 15h faran el 2n torn del dinar.  
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3r 1r torn de 12,25 a 13’40 dinen al menjador. El grup abans de baixarà rentarà 

mans al seu lavabo localitzat de planta junt al mestre. El grup baixarà per les 

escales laterals dretes i els alumnes de menjador hauran d’esperar al passadís 

on es trobada la monitora. 

4t 2n torn 12,35h baixaran de les aules, prèviament amb el mestre hauran rentat 

mans al seu lavabo corresponent. La monitora els esperar a la planta 0 al costat 

del passadís dret. De 12,35h a 13,40 faran pati, delimitat per zones de 

convivència i de 13,40 a 15h faran el 2n torn del dinar.  

5è 2n torn 12,35h baixaran de les aules aniran darrera de 2n donat que estan a la 

3a planta. prèviament amb el mestre hauran rentat mans al seu lavabo 

corresponent. La monitora els esperar a la planta 0 al costat del passadís dret. 

De 12,35h a 13,40 faran pati, delimitat per zones de convivència i de 13,40 a 

15h faran el 2n torn del dinar.  

6é 1r torn de 12,25 a 13’40 dinen al menjador. El grup abans de baixarà rentarà 

mans al seu lavabo localitzat de planta junt al mestre. El grup baixarà per les 

escales laterals dretes. NE baixar de la 3a planta aniran darrera del grup 2n i els 

alumnes de menjador hauran d’esperar al passadís on es trobada la monitora. 

  

Punts de rentat i lavabos per grup 

CURS-NIVELL-GRUP  ESPAI 

P3 aula 

P-4 i P-5 Planta 0 

1r i 2n Planta 1 senyalitzat per grups 

3r Planta 1 senyalitzat per grups 
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4t Planta 1 senyalitzat per grups 

5è i 6è Planta 2 senyalitzat per grups 

  

Recollida dels mestres - hora- lloc  

CURS-NIVELL-GRUP MESTRE - HORA – ESPAI 

P3 Intercanvi aules 

P-4 Intercanvi aules 

P-5 Intercanvi aules 

1r Passadís esquerra (12,25h) 

2n Passadís esquerra (12,35h) 

3r Passadís central (12,25h) 

4t Passadís central (12,35h) 

5è Passadís dret (12,35h) 

6è Passadís dret (12,25h) 

  

En cas d’un possible cas, l’infant ha de ser aïllat de la resta del grup per part de la                   

coordinadora i avisar a la direcció del centre. Segons pla d’obertura d’escoles, es la direcció               

qui pren la decisió final de trucar a la família. En cas de ser un positiu queden en aïllament                   

durant 15 dies tot el grup i monitor. En cas de negatiu es pot tornar a la normalitat en el                    

període dels resultats. 
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En cas d’un contagi en horari lectiu l’escola ha d’avisar a la coordinadora del menjador               

perquè el respectiu monitor/a no assisteixi al menjador i vagi al metge. 

 

2.2.3. Gimnàs 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure, a l’espai del pati, sempre que sigui possible,               

evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té                

lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.               

L’espai del gimnàs podria ser utilitzat per a altres activitats lectives en el cas que fos                

necessari.  

Pel que fa al material d’educació física, es repartirà per tal que sigui compartit pel menor                

número de grups estables possibles.  

2.2.4. Ús de lavabos 

PIS ESPAI EQUIPAMENT GRUP 

PLANTA BAIXA Aula P3  2 wc Grup estable p3 

Lavabo infantil 3 wc 2 wc P4 
1 wc P5 

Lavabo mestres 1 wc mestres infantil i consergeria 

1ª PLANTA Lavabo despatx 2 wc  Equip docent primària i PAS 

Lavabo CI 3 wc 1 wc 1r 
1 wc 2n 

Lavabo CM 3 wc 1 wc 3r 
1 wc 4t 

2ª PLANTA Lavabo 5è   3 wc 3 wc 5è 

Lavabo 6è  3 wc 3 wc 6è 

PATI DALT Lavabos pati de 
dalt 

3 wc 1 wc 1r 
1 wc 2n 
1 wc 3r 
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2.2.5. Ús de punts d’aigua 

PIS ESPAI EQUIPAMENT GRUP 

PLANTA BAIXA Aula P3 2 aixetes  grup estable p3 

Lavabo infantil 2 aixetes  - 

Lavabo mestres Punt d’aigua mestres infantil i consergeria 

Aula P4 2 aixetes grup estable P4 

Aula P5 2 aixetes grup estable P5 

Ludoteca 2 aixetes grup estable P4 

1ª PLANTA Lavabo despatx 1 aixeta Equip docent primària i PAS 

Lavabo CI 2 aixetes 1 aixeta 1r / 1 aixeta 2n 

Lavabo CM 2 aixetes 1 aixeta 3r / 1 aixeta 4t 

2ª PLANTA Lavabo 5è 2 aixetes 2 aixetes 5è 

Lavabo 6è 2 aixetes 2 aixetes 6è 

 

2.2.6. Espais de reunió i treball per al personal. 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per               

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si                

això no pot garantir-se. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les                

màquines de cafè, neveres i microones. S’evitarà en la mesura del possible que es              

comparteixin equips, dispositius, estris o altres 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 a l’annex. 
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2.3. Fluxos de circulació  

2.3.1. Plànol de l’escola 
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2.3.2. 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 disposa de 3 entrades al recinte (1, 2 I 3) i 3 accessos a l'edifici (A, B, C). A més de                       

dues escales de pujada i baixada (A i B) A continuació s’estableixen els punts d’entrada i                

sortida i 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.                

Les famílies només accediran a l’interior del recinte escolar mitjançant cita prèvia, 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 han de ser els mínims possibles per a                 

cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de             

seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al                

centre educatiu.  

El centre educatiu ha informat a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre l’horari              

d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les policies locals puguin planificar               

les seves actuacions sobre la mobilitat i s’ha procedit a la senyalització a la calçada dels                

punts d’espera. En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel               

hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva               

aula. 

GRUP 

PORTES 

P3 

9 

P4 

20 

P5 

15 

1R 

12 

2N 

11 

3R 

15 

4T 

14 

5È 

19 

6È 

20 

PORTA 3 Principal X X X             

PORTA 2 Cotxes         X X  X  X 

PORTA 1 Profes        X  X       
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TORN HORARIS 

ENTRADA/SORTIDA 

                  

A 8:55h 

12:25h 

14:55h 

16:25h 

  X   X   X     X 

B 9:05h 

12:35h 

15:05h 

16:35h 

X   X    X  X X   

ENTRADA EDIFICI                   

ACCÉS C P3 P4 P5 

(44) 

X X X             

ACCÉS I 

ESCALA 

 A 

1r, 2n i 3r 

(38) 

 

      X X X       

ACCÉS 

ESCALA B 

4t, 5è i 6è 

(53) 

            X X X 

Sortida i entrada al 

PATI 

         

Accés  C 
Entrada 
Sortida 

 X 
10:30

h 
11h 

X 
10:35h 
11:05h 

X 
10:40

h 
11.10

h 

      

Accés i 
escala A 
Entrada 
Sortida 

    X 
 

11:00h 
11:30h 

X 
 

11:05h 
11.35h 

X 
 

11:10h 
11:40 

   

Accés i 
escala B 
Entrada 
Sortida 

       X 
11:00h 
11:30h 

X 
11:10

h 
11:40

h 

X 
11:05

h 
11:35

h 

 

GRUP HORARI PORTA ACCÈS I ESCALA PATI 
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P3 B 3 C 10:30h- 11h 

P4 A 3 C 10:35h- 11:05h 

P5 B 3 C 10:40h- 11.10h 

1R A 1 A 11:00h - 11:30h 

2N B 1 A 11:05h - 11.35h 

3R A 2 A 11:10h- 11:40 

4T B 2 B 11:00h - 11:30h 

5È B 2 B 11:10h- 11:40 

6È A 2 B 11:05h - 11.35h 

 

Especificacions entrada i sortida Educació Infantil: 

- Les famílies resten a la porta d’entrada.  

- L’alumnat de P3 i P4 accedeix al recinte escolar per la rampa. 

- L’alumnat de P5 accedeix al recinte escolar per l’escala. 

- Les mestres d’infantil fan la rebuda de l’alumnat al porxo.  

- La mestra de P3 anirà a buscar durant el primer mes a l’alumnat a la porta d’entrada. 

- La mestra d’educació especial anirà a buscar a l’alumnat SIEI a la porta d’entrada. 

- En el moment que la persona encarregada del grup rep l’alumnat, desinfectarà            

mans.  

- Una vegada dins l’aula es prendrà la temperatura (persona de reforç).  

Especificacions entrada Educació Primària: 

- Les famílies resten a la porta d’entrada.  

- Els docents encarregats fan la rebuda de l’alumnat al porxo.  

- En el moment que la persona encarregada del grup rep l’alumnat, desinfectarà            

mans.  

- Una vegada dins l’aula es prendrà la temperatura (persona de reforç).  

2.3.3. Acompanyament de famílies 

Com a norma general les famílies no entraran al centre com no sigui amb cita prèvia.  
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2.3.4. Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar 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.  

2.3.5. Ascensors 

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la 

mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

2.4. Horaris d’entrada i sortida 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat 

d’incorporar canvis en l’horari. S’estableixen dos torns d’entrada i sortida del centre: 

TORN A TORN B 

8:55h 

12:25h 

14:55h 

16:25h 

9:05h 

12:35h 

15:05h 

16:35h 

 

El centre  trasllada aquesta modificació al director dels serveis territorials per a la seva 

aprovació.  

2.5. Temps d’esbarjo 

La sortida als patis serà esglaonada. A l’organització horària del centre s’estableixen els             

torns d'esbarjo i a continuació un plànol amb els diferents espais d’esbarjo, les seves              

dimensions i les sectoritzacions, tenint en compte que hi haurà a la vegada més d’un grup                

estable. Cada grup estable estarà junt i si en algun cas comparteixen l’espai amb altres               

grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan es relacionin amb els              

companys del seu grup estable no caldrà la mascareta només quan la situació sanitària ho               
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permeti. L’esmorzar de l’alumnat es realitzarà en rotllana, dins de l’espai sectoritzat i amb              

els membres del grup estable. En aquest moment l’alumnat podrà prescindir de la             

mascareta que tornarà a col·locar-se en acabar d’esmorzar i aixecar-se per jugar.  

 

Plànol de l’escola: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distribució grups i espais: 

 

PATI  GRUP DISTRIBUCIÓ DL DTS DC DJ DV 

BLAU P3, P4 i 
P5 SORRAL  

P3 P5 P4 P3 P5 

TOBOGAN 
P4 P3 P5 P4 P3 

JOGUINES 
P5 P4 P3 P5 P4 
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VERMELL 1r, 2n, 3r 
PICNIC 

1r 3r 2n 1r 3r 

PILOTA 
2n 1r 3r 2n 1r 

PORXO 
3r 2n 1r 3r 2n 

GROC 4t, 5è, 6è 
JARDÍ 

4t 6è 5è 4t 6è 

BÀSQUET 5è 4t 6è 5è 4t 

FUTBOL 6è 5è 4t 6è 5è 

 
Horaris d’entrada i sortida: 

 

Veure punt “Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides”, graella “Entrades i 

sortides”.  
 
Ús de lavabos i punts d’aigua: 

 

PATI GRUP LAVABO PUNT D’AIGUA 

BLAU P3, P4 i 
P5 

- P3 ús del propi de l’aula.  

- P4 i P5 ús del lavabo       

assignat al passadís. 

- Preferentment abans de    

sortir. 

- Rentat de mans dins l’aula abans       

de sortir i a l’entrar. 

- Beure aigua: Ampolles individuals. 

- Tancament de la font. 

VERMELL 1r, 2n, 3r - 3 lavabos senyalitzats. 1     

per grup.  

- Rentat de mans a l’aixeta assignada       

del lavabo/ gel hidroalcohòlic abans     

de baixar.  

- Beure aigua: Ampolles individuals 

- Tancament de la font. 

GROC 4t, 5è, 6è - Ús del lavabo assignat al      

passadís abans de baixar al     

pati i després de pujar.  

- Rentat de mans a l’aixeta assignada       

del lavabo/gel hidroalcohòlic abans    

de baixar. abans de baixar.  
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- Beure aigua: Ampolles individuals 

- Tancament de la font. 

Material i joc: 

 

PATI GRUP MATERIAL DISTRIBUCIÓ 

BLAU P3, P4 i 
P5 

- Galledes i pales pel sorral 

- Carretilles 

- Altres jocs 

- Repartiment del material.    

en 3 caixes. Una per grup.  

VERMELL 1r, 2n, 3r - Pilotes  

- Altres jocs 

- Repartiment del material.    

en 3 caixes. Una per grup. 

GROC 4t, 5è, 6è - Pilota de bàsquet 

-Pilota de futbol 

- Altres jocs 

- Repartiment del material.    

en 3 caixes. Una per grup. 

 

Vigilància: 

- 3 persones a cadascun dels patis. Una persona per secció. Cicle Superior incorpora 

una 4a persona de guàrdia. 

2.6. Altres activitats  

2.6.1. Acollida matinal 

En el cas de disposar del servei d’acollida matinal, s’habilitarà un espai que permeti              

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el             

responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de               

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de                

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.             

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.  

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència,               

i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari              

d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  
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NOMBRES 
D’ALUMNES 
(previsió) 

GRUPS DEL QUAL 
PROVENEN 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI 

5 de p-3 a 6è Gema  Menjador 

 

2.6.2. Acollida i adaptació de l’alumnat d’educació infantil 

Durant els dos primers dies període d’adaptació de P3 les famílies dels infants podran              

acompanyar-los a la porta d’accés a l’edifici seguint les mesures de prevenció i seguretat              

establertes. 

El Grup de P-3 del curs 20/21 està format en aquestes dates (03/9/2020) per 9 nens i nenes.                  

La persona tutora del grup l’Helena Solà, serà la mestra estable del grup i la mestra de reforç                  

del cicle farà el suport al grup. 

CURS DIA 1 DIA 2 DIA 3 

P3 MATÍ: 

9:15h-10:45h 

*Acompanyament de la   

família a la porta d’entrada     

a l’edifici. 

MATÍ: 

9:15h-10:45h 

*Acompanyament de la   

família a la porta d’entrada     

a l’edifici. 

MATÍ 

9:15h-10:45h 

 

 

Altres aspectes de l’educació infantil 

Els cursos de P-4 i P-5 compten amb alumnat NEE que forma part de la SIEI. Part d’aquest                  

alumnat porta bolquer. A l’annex s’estableixen les mesures recollides al Pla d’actuació per al              

curs 2020-2021. 
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2.6.3. Sortides i colònies 

El centre durà a terme activitats que es preveuran 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 cal 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.  

2.6.4. Extraescolars 

En el cas de disposar del servei d’extraescolars, sempre caldrà mantenir la distància             

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això               

sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es              

formaran grups estables de participants.  

Activitats complementàries que es preveuen fer al centre: 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Psicomotricitat màx.8 infantil  Aula de 
psicomotricitat 

Anglès màx. 8 primària  Menjador 

Multiesport màx. 8 primària  Gimnàs/Pati 

 

A dates d’ara, 10 de setembre, de moment no estan organitzades les extraescolars, aquest              

curs si comencen és possible que sigui al novembre.  
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3. ALUMNAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

 

L’educació especial engloba infants, adolescents i joves amb característiques i necessitats           

molt diverses. En ocasions, l’adopció de les mesures de protecció pot revestir una dificultat              

afegida que cal considerar. Mestres, educadors, fisioterapeutes, personal auxiliar, etc. han           

de poder dur a terme les seves tasques en condicions de seguretat mentre vetllen pel               

compliment d’aquestes mesures. 

Malgrat que encara queden molts interrogants per respondre, el nou coronavirus sembla            

propagar-se amb menor intensitat a través dels infants i també revestir menys gravetat en              

els casos d’infecció en aquest col·lectiu. Cal tenir en compte, però, que un gran nombre de                

nens, nenes, adolescents i joves de les escoles especials tenen malalties cròniques            

complexes que els podrien fer més vulnerables davant la COVID-19. És per això que cal               

establir un marc estratègic que permeti reobrir les escoles especials amb les garanties             

necessàries des del punt de vista de salut dels infants i adolescents, del personal docent i no                 

docent que hi treballa així com de la resta de la comunitat educativa.  

Als centres d’educació especial es procurarà dur a terme les activitats habituals (fisioteràpia,             

estimulació, etc.) amb la màxima normalitat, respectant les mesures de prevenció i higiene.             

En aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la              

situació epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta modalitat.  

Es tracta de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com del                

personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per reforçar els             

aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les               

capacitats de cada infant o adolescent (OMS, 2020):  

● Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible.  

● Cal tossir i esternudar al colze.  

● Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.  

● Per treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de                

durada.  
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● El distanciament físic es pot treballar amb exemples senzills (“estirant les ales”) o             

marcant l’espai amb objectes o gomets.  

● En tot moment, cal atendre aquells infants, adolescents i joves que manifestin            

dubtes o es mostrin neguitosos en relació amb la situació actual de pandèmia.  

● És important reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de             

prevenció.  

 

Mascaretes i pantalles facials 

 

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 que la situació               

sanitària així ho condicioni, les mascaretes també s’utilitzaran dins del grup estable. 

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.  

El personal dels centres educatius ha 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.  

 

Guants. L’ús de guants només es considera necessari per al personal de l’escola. Cal              

recordar que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar              

una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix                

del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de                 

col·locar-los i enretirar-los  
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Material. Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi.             

Quan no sigui possible (per exemple, en el cas de les grues o caminadors compartits), cal dur                 

a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte després de cada ús.  

També es recomana la neteja i desinfecció de les cadires de rodes que infants i joves utilitzin                 

a l’interior del centre, especialment de les superfícies de contacte.  

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%.  

 

Espais amb poca ventilació. Es procurarà dur a terme les activitats amb molt pocs infants               

simultàniament. Sempre que sigui possible, es mantindrà la porta oberta.  

4. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CONFINAMENT 

Les mesures que es tindran en compte seran: 

 

NIVELL  MÈTODE DE TREBALL 

I RECURSOS I 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE AMB 

EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

P-3 Tasques diàries 

per la web i la app 

Dinantia  

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

P-4 Tasques diàries 

per la web i la app 

Dinantia 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

P-5 

 

Tasques diàries 

per la web i la app 

Dinantia 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

1R Tasques diàries 

per la web i la app 

Dinantia 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 
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Contacte setmanal 

2N Tasques diàries 

per la web i la app 

Dinantia 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

3R Tasques diàries. 

Google 

Classroom. 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

4T Tasques diàries. 

Google 

Classroom. 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

5È Tasques diàries. 

Google 

Classroom. 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

6È Tasques diàries. 

Google 

Classroom. 

1 sessió de 

videoconferència 

diària.  

Trucades i 

videoconferències. 

Quinzenal 

Per Dinantia, 

trucades i 

videoconferències. 

Contacte setmanal 

 

 

5. SEGUIMENT DEL PLA 

 

RESPONSABLES Mireia Senserrich i Esther Prieto 

POSSIBLES INDICADORS - Casos detectats 

- Compliment del pla 

- Canvis realitzats en el pla (10-9-20) 

PROPOSTES DE MILLORA  
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Annex I llistat control de símptomes  

Annex II Pla neteja i desinfecció 

Annex III Recomanacions per als períodes d’acollida a l’educació infantil  

Annex IV Procediment per al canvi de bolquer  

 

ANNEX I  
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ANNEX II: PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS 

 

Es tindrà en compte les recomanacions per realitzar la neteja i desinfecció com es: 

➔ Es disposarà d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat al centre educatiu en funció dels               

diferents espais i la seva ocupació i concurrència amb la coordinació de l’ajuntament i el               

servei de neteja.  

➔ Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes              

incompatibles pot provocar intoxicacions.  

➔ La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia                

dels desinfectants.  

➔ Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures              

de precaució indicades.  

➔ Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per               

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de            

reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada          

freqüència de pas i recepció, etc.  

➔ La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de                

persones. 
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ANNEX III RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL  

 

ESPAI  

 

Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de manera               

parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati).  

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades             

al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.  

Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un               

espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones              

educadores.  

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i               

desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.  

 

PERSONA ACOMPANYANT  

 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si             

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies.               

Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la               

COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant             

de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica           

crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en          

fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la           

conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  

 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona            

(que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament             

en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí                

que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.  
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Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant              

i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula                 

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).  

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel                 

hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es              

recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta            

higiènica o quirúrgica correctament posada. 
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ANNEX IV PROCEDIMENT PER AL CANVI DE BOLQUER  

 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer,                  

renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes,             

bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants                

nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.  

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal,                

traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les               

cames de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els                 

genitals i evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de                  

davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de               

paper humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut.               

Els draps reutilitzables s’han de guardar en una bossa de plàstic o receptacle tancat (a               

l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.  

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i                  

doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa               

tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en             

una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu                 

que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del                 

paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el                

paper de sota les natges sigui sec. Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada              

(vegeu l’annex 2) i llenceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra               

per les mans del nen o nena i llenceu-les.  

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un                 

sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el                 

bolquer.  

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.  

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa                 

de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o                   

amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.  

Pas 8: Renteu-vos les mans.  
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 DOCUMENTS DE CONSULTA: 

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de catalunya          

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/

Instruccions-curs-2020-2021.pdf 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la               

pandèmia: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/

Pla-escoles-2020-21.pdf 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres            

educatius per al curs 2020-2021: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/

Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf 

- Aclariments per als centres públics de titularitat del departament d’educació en el            

curs 2020-2021:  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/

Aclariments-pla-organitzacio-centres-Departament-curs-2020-2021.pdf 

- Protocol gestió de casos covid-19 als centres educatius: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos

-rev.pdf 

- Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres             

escolars: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/

Informe-obertura-centres.pdf 
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