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PLA D’ACTUACIÓ. 

1.- Comunicació del pla a la comunitat educativa: 

Abans d'iniciar el curs escolar els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures 

adoptades a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19. 

Aquestes mesures es difondran a la pàgina web de la ZER o de les escoles. 

A través de les mesures proposades es vetllarà pel control de l'epidèmia i per una ràpida identificació 

de casos i contactes. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presència sense renunciar a la seguretat d’alumnes i 

personal docent i no docent del centre educatiu.  

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

centre educatiu i del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el 

context epidemiològic. 

Aquest pla d’actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les 

màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres 

educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de 

qualitat. 

Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin 

necessàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Organització de l’acció educativa: grups de convivència 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. 

 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en 
condicions d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 
seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació. 

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

 A través de les mesures proposades. Els centres educatius han d’estar en condicions de 
contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 
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A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la 

jornada lectiva, tant a l’aula com al pati.  

A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic.  

Els alumnes seran sempre els mateixos. 

Formaran 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.  La mestra d'atenció a la 

Diversitat no formarà part de cap grup estable, ja que atén alumnes de diversos grups. Quan exerceixi 

la seva feina haurà 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.  

Els mestres itinerants que hagin de realitzar la seva feina en més d'un grup, també hauran de complir 

les mesures de protecció individual. 

Quan els alumnes treballin en el seu grup estable no serà  necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) 

en aquest grups de convivència estable.  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. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb 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 la ventilació i l’ús de la mascareta. 

En el següent quadre es mostra tot el personal  docent i no docent que treballa a la ZER i que estan en 

contacte amb els alumnes: 

 NOMBRE DE PROFESSIONALS (docents i no docents) 
QUE POT FER ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE. 

 

Nom del professional Jornada 
Grup 

estable 
Podem 

comptar: 

P
O

A
L 

Núria Not i Carulla Jornada sencera Sí 6 jornades 
senceres 
 
2 persones 
a 1/2 
jornada 

Montse Domenjó i 
Pérez 

Jornada sencera Sí 

Marta Pros Simón Jornada sencera Sí  

Mercè Vilagrasa i 
Baltasar 

Jornada sencera Sí 

Núria Salvia i Solsona Jornada sencera Sí 

Margarida Cambray 
Montero 

Jornada sencera Sí 

CREDV Josefina López 1 mati a la setmana No           

VETLLADORA  10 hores setmanals No   

ZE
R

 Eduard March i Garcia Jornada sencera No 3 jornades 
senceres 
1 persona 

Pilar Isern i Biosca Jornada sencera No 

Eva Huertas Cornudella Jornada sencera No 
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Judit Boldú i Rius 2/3 jornada No a 2/3 
jornada Mar Piera Navas 1/3 jornada No  

Raquel Santalla López ½ jornada No   

Religió Montse Clúa i Bonifaci 25% DE JORNADA No  

PAS Valèria Cristina i Miró 1/2 jornada a la ZER No  

 

3.- Mesures de protecció individual. 

Rentat de mans: 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el 
rentat de mans:  

En el cas del personal que treballa al centre, el 
rentat de mans s’ha de dur a terme:  

▪ 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).  
 

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

 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules, sala de professors...)  

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 

diversos punts de rentat de mans.  

En cada lavabo hi ha la possibilitat de fer  rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovalloles d’un sol ús.  

A cada classe hi haurà un dispensador de gel  hidroalcohòlic. La solució hidroalcohòlica es col·locarà un 

cop creuades  les portes d'entrada. 

 

Mascareta: 

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

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

1r cicle d'educació infantil (0-
3 anys) 

No indicada ---- 
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2n cicle d'educació infantil (3-
6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb el compliment 
de la norma UNE 

De 1r a 6è de primària Obligatòria Higiènica amb el compliment 
de la norma UNE 

Personal docent i no docent Obligatòria   

 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

 

4.- Requisits per poder assistir a l'escola. 

- Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5ºC, 

tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de coll, mal de 

panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós. 

*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions 

de la llista de símptomes. 

No convinents o no haver tingut contacte estret amb algú positiu o amb simptomatologia compatible a  

SARS-CoV2 durant els 10 dies anteriors. 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles o de si mateixos. A l’inici 

del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:  

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta 

i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

▪ Es comprometen a no portar l’infant 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.  

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família 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. 

El centre disposa de termòmetres per si un infant es troba malament durant la jornada lectiva, però no 

es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment d’accés al centre. 
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Aquest document es facilitarà a les famílies en iniciar el curs i estarà disponible a la pàgina web 

 
 

5.- Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  
 
Les actuacions de ventilació, neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà amb una periodicitat diària al final de la jornada, 

procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 
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No és necessària la desinfecció d’espais dins de l’horari lectiu tot i que es valora la importància 

d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais. 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que es compleixin les 

condicions d’higiene. 

Les zones exteriors son espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu s’aconsella 

utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. 

- Lavabos. Ens assegurarem que hi hagi prou dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment.  

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural  

- L’escola disposa de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta ventilació serà creuada i 

contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, provocant fluxos d’aire creuats, obrint finestres i 

portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de 

l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Aquestes finestres i portes estaran obertes el màxim 

d’hores possibles.  

- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor ventilació. És 

més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que 

la superfície oberta total sigui la mateixa. - Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de 

les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant 

l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada després 

de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de l’aire és molt 

més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la 

ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada 

d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les 

aules com a mínim 30 minuts. 

 - Durant l’esbarjo i quan l’aula estigui buida es faran ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé 

l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que 

retorni l’alumnat.  

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal 

mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora 

lectiva.  

- A la llars d’infants s’obrirà les finestres per ventilar l’aula durant 5 minuts cada 30 minuts d’activitat.  

- El menjador és també espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no s’usa 

mascareta, per la qual cosa es mantindrà una ventilació màxima amb totes les portes i finestres 

obertes de manera continuada. 

 
 



PLAPLA D’ACTUACIÓ CURS 21-22 EN EL      MARC DE LA PANDÈMIA.  
   ZER PLAURCÉN 

9 9 

6.- Pla d'actuació en cas que es presenti algun cas: 
 
El centre tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha 

d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre 

educatiu:  

- Se l’ha deportar a un espai separat d'ús individual, aquest és la biblioteca. 
- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec). 
- S’ha de contactar amb la família per tal que el vingui a buscar l’infant. 
- En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061 
- El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través 
d’ells amb el servei de salut pública. 

 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions següents: 

 - Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant o 

adolescent perquè vingui a buscar-lo.  

- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor) que 

contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del sistema públic 

de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La 

cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

 Si 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, amb els centres 

d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Centre d’atenció primària  

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les primeres 24 hores 

d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un test PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR). 

Aquesta prova, sempre que sigui possible, s’ha de fer 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 coronavirus SARS-CoV-2 se li farà preferentment un test antigènic 

ràpid en les primeres 24 hores, sempre que els símptomes siguin de 5 dies o menys. Si els símptomes 

fossin de més de 5 dies o no es disposa de TAR, es farà una PCR”. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, 

independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà segons 

si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no (s’actuarà segons el protocol del 

moment). 
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En el cas de les famílies que consulten un servei mèdic privat o una mútua, és responsabilitat del 

professional sanitari que ha atès la sospita alertar el servei de vigilància epidemiològica territorial de 

referència de la persona que s’ha atès en el moment en què es constati un resultat positiu en 

laboratoris clínics homologats (per a la realització de PCR per a SARS-CoV-2). La família ho ha de 

notificar al centre educatiu perquè es faci l’estudi de contactes (a través del SVET o del CAP de 

referència). Es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat. 

Sí un grup s’ha de confinar s’emportarà tots els llibres i material per poder treballar a casa. La tutora és 

comunicarà amb el grup per videotrucada. Els grup de CM i CS si s’ha pogut ensenyar moolde es 

treballarà també en aquesta plataforma. 

Si el centre ha de tancar tots els alumnes s’emportaran el material i els llibres a casa i s’anirà treballant 

amb videotrucades i amb la plataforma moodle. 

 

7.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

7.1.- Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com 

l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre 

L’escola s’organitzarà en 4 grups estables, on intervinguin el mínim de docents possibles però és molt 

probable que no menys de cinc segons quins grups. 

Al grup d’Educació infantil també hi ha el grup de primer cicle d’educació infantil, amb aquest grup es 

comparteix WC i  pati. 

Plànol de l’escola amb la distribució de les aules 
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Cada grup tindrà un tutor estable  i mestres temporals, entraran com a temporals els mestres 

especialistes (anglès, música, E. física, religió) i en un grup també hi entrarà la vetlladora i  la 

professora del CREDV. 

Tots els mestres a excepció del tutor treballaran amb les mesures sanitàries indicades en aquell 

moment. 

Els llibres i material escolar estarà organitzat: 

- Primària: Cada alumne tindrà un revister on col·locarà tots els seus llibres, també tindrà una caixa( 
CI) on col·locarà el seu material individual: llapis, goma, colors, pega, maquineta, CM i CS portaran els 
seus estoig de casa. 
- Infantil: Cada alumne tindrà el seu dossier col·locat a la seva gaveta, també tindrà una caixa 
individual on hi haurà els colors, retoladors, goma, pegament, també tindran un taper individual on 
guardaran la seva plastilina.  
 

Cada mestre tindrà preparat i imprès un dossier amb les activitats de l’àrea que realitza al grup, 

almenys del primer trimestre. ( Els especialistes que no utilitzen llibre també) 

Es demanarà que abans del dia 13 a poder ser hi hagi  feta la planificació del primer trimestre. 

Les activitats s’hauran de dissenyar pensant que si hi ha un tancament es puguin fer a casa, amb 

l’acompanyament del  mestres per mitjà de videotrucades i el correu d’aula. 

S’establirà un horari de les videotrucades i de quin professorat i assisteix o farà la sessió. 

També estem treballant en aquest moment en la formació i el possible desplegament d’un moodle, 

bàsicament a CM i CS. 

Es farà els primers dies del curs un qüestionari per saber exactament qui disposa de les eines 

necessàries i s’intentarà fer una formació bàsica pels pares que sàpiguen fer el més bàsic.                                                                                                                                                        

GRUPS Nº alumnes a 
cada grup 

EI 7 primer cicle 

18 segon cicle 

 

CI 14 

CM 13 

CS 10 
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7.2.- Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

Alumnes/mestres/aules 
Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

Grup Nº 
Nombre i nom Nombre Especialistes 

Nombre i 

suport 

Nombre i 

suport 
Nom Nom (horari) 

EI 

7 NÚRIA NOT     

Aula 1 

 

18 
MARTA PROS 

MONTSE 
DOMENJÓ 

4 

Religió 
Anglès 

Psicomotricitat 
Música 

 

   

CI 14 

M. VILAGRASA 

4 

Religió 

Anglès 

EF 

Música 

vetlladora 

1 credev 

 

0 Aula 3 

 

CM 14 N. SALVIA 4 

Religió 

 Anglès 

EF 

Música 

1 0 Aula 4 

 

CS 8 
MARGARIDA 

CAMBRAY 
4 

Religió 

 Anglès 

EF 

Música 

1 1 Aula 2 

 

 

Patis 
La distribució dels patis serà la següent: 

 

Els grups de primària faran rotació de patis. 

L’hora de sortida al pati serà la mateixa per tots els grups.  

A l’espai del pati s’hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable fent ús de la 
mascareta. Durant l’esbarjo a l’exterior, es mantindran els mateixos grup de convivència estable i per 
tant no és necessari l’ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati, per 
tant, se l’ha trauran un cop a l’exterior i desaran adequadament 

En cas de mal temps cada grup és queda a la seva aula. 

 

Grup Pati 

EI Pati de sorra triangle hivern. Pati de sorra gronxadors primavera. 

CI Pati de l’escola 

Mitja plaça del poble 

Mitja plaça del poble 

CM 

CS 
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Acollida matinal i de tarda 
Aquest any no hi haurà acollida matinal ja que els alumnes començaran a l’escola a les 8:30 hores. 

Si es fa acollida de tarda i aquesta es fa a l’interior, aquesta es farà a l’aula del primer cicle d’infantil 

(aquesta acollida s’oferirà als alumnes d’educació Infantil 

Les acollides no es consideren activitats extraescolars, ja que en alguns casos les famílies en fan un ús 

puntual. Per tant, durant aquests espais d’acollida, cal garantir les mesures sanitàries de ventilació, 

distància i mascareta, sempre que el nombre de l’alumnat participant no permeti agrupar-se en grup 

estable de convivència, assimilant el grup al de l’horari lectiu. 

 Extraescolars 
Es durant a terme les activitats previstes en la programació anual, sempre caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui mantenir la distància i no siguin grups 

estables. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants,. 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

Menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat 
lectiva.  

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les superfícies, 
les recomanacions principals del menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la 
disposició de l’alumnat per grups de convivència estable, mantenint la distància física recomanada 
entre grups. 

Els infants que facin tasques com parar i desparar taula, o d’altres, les han de fer exclusivament per al 
seu grup de convivència. 

Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Caldrà 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.  

Cal fer el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar a l’aire lliure amb l’ocupació diferenciada d’espais. 
A la nostra escola això no es pot garantir, per això faran ús de la mascareta. 

La neteja, la desinfecció i ventilació de l’espai de menjador s’ha de fer abans i després de la seva 
utilització. 

Intentarem tenir dos monitores, si no es així no podem garantir que es puguin dur a terme totes les 
mesures abans esmentades. 

Cal tenir en compte que la capacitat del menjador en circumstàncies normals és de 20 comensals. 

Per donar un servei de menjador amb garanties s’intentarà fer dos torns. 

Els alumnes de primer cicle d’educació infantil menjaran a la seva aula. 

 

 



PLAPLA D’ACTUACIÓ CURS 21-22 EN EL      MARC DE LA PANDÈMIA.  
   ZER PLAURCÉN 

14 14 

Espai de reunió i treball per al personal 
 

En els espais de reunió per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el 
distanciament físic de seguretat de 1,5 m, i és obligatori l’ús de mascareta. S’ha de prestar especial 
atenció a la correcta ventilació de l’espai. 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries les reunions han de fer-se telemàtiques. 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que es 
mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la 
mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint 
distàncies i fent ús de mascareta 

 

 7.3.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables. Els alumnes 
hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Es recomana que pares 
i mares no accedeixin a l’interior  de les aules a no ser que ho indiqui personal docent del centre 
seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la 
distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves 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. 

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. 

 

Hora 

Entrada/sortida 

Grup Nº Entrada 

8:30h/13:00h 
15h/16:30h 

EI 
 

7 Porta entrada llar d’infants 

18 
Porta esquerra d’entrada  

edifici  

9h/12:30h 
15h/16:30h 

CI 14 
Porta dreta d’entrada  

edifici 

9h/12:30h 
15h/16:30h 

CM 13 
Porta dreta d’entrada  

edifici 

9h/12:30h 
15h/16:30h 

CS 10 
Porta esquerra d’entrada  

edifici 

14:30 a....... Acollida tarda ? 
Porta esquerra d’entrada  

edifici 

 

7.4.- Circulació dins del centre i ús dels lavabo 
Totes les aules tenen el seu lavabo. 

Es col·locaran infografies als lavabos per rentar-se les mans i a cada aula infografies per recordar la 

distància i l’ús de mascaretes. 
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Grup     Lavabo 

EI A l’aula 1 

CI Aula 2 

CM Aula 3 

CS Aula 2 

 

7.5.- Ventilació, neteja i desinfecció 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació neteja i desinfecció adaptada a les característiques del 
centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. 
Els professors, tutors  ventilaran 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 (segons normativa 
vigent) 

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

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant 
del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària 
l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, 
procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  
 

 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 
s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 
lliure. 

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). 

Cada aula disposarà d’un contenidor de pedal per posar el rebuig. 

 

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

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera  sistemàtica. 

7.6 - Promoció de la salut i suport emocional 

 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a 
molts infants. El dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte 
socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d’infants. 

 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i 
conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

 

 

7.7.- Adaptació d’educació infantil de primer cicle . 

Les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula seguint les normes de prevenció i de seguretat 

següents: 

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 10 dies. Tampoc no hi pot participar si hi ha tingut 

contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en 

els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa. 

Aquelles persones acompanyants que pateixen una malaltia de risc davant de la covid-19, així com 

dones embarassades, han d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu 

grup mèdic de referència depenent del seu estat vacunal. 

Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona. 

La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de 

seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula. 

La persona acompanyant s’ha 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 el rentat de mans a la sortida 

del centre educatiu. 

La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica 

col·locada correctament. 

Durant aquest període els espais estaran ben ventilats. 

 



PLAPLA D’ACTUACIÓ CURS 21-22 EN EL      MARC DE LA PANDÈMIA.  
   ZER PLAURCÉN 

17 17 

7.8.- L’Educació especial 
 

L’educació especial engloba infants amb característiques i necessitats molt diverses. En ocasions, 

l’opció de les mesures de protecció pot revestir una dificultat afegida que cal considerar. Mestres, 

educadors, fisioterapeutes, personal auxiliar, ... han de poder dur a terme les seves tasques en 

condicions de seguretat mentre vetllen pel compliment d’aquestes mesures. 

Mascaretes i pantalles facials. Les mascaretes estan indicades fora del grup habitual de convivència i/o 

quan no es possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 metres).  

Quan les activitats impliquin risc de patir esquitxades és recomanable l’ús d’una mascareta integral o 

una pantalla facial. 

El material es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. Quan no sigui 

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

L’espai per atendre els alumnes amb necessitats específiques serà l’aula, la biblioteca  per l’alumne 

amb deficiències visuals. 

 

 


