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1. Introducció  

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

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

persones als centres educatius, 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 2020-2021 de la 

Secretaria de Polítiques Educatives. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant les 

mesures sanitàries de protecció. 

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’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a 6è. 

S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació infantil i primària  puguin seguir  el curs de 

manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o 

total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. 

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. 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 

la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent 

espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

 

2. Contingut del Pla d’obertura 

2.1. Diagnosi 

En aquest apartat exposem l’experiència i impacte de la pandèmia en la tasca educativa del 

centre. Així com la resposta adaptativa (en l’àmbit organitzatiu i pedagògic) que ha fet el 

centre en la situació de confinament. 

 

 



Generalitat de Catalunya  

Departament d’Educació                                                               

Escola General Prim 
 

Pàgina 6 de 40 
 

2.1.1 Contextualització 

L’escola General Prim de Reus és un centre de titularitat pública amb 3 grups d’educació 

infantil i 10 grups de primària. El nombre d’alumnes matriculats és d’uns 320 tot i que durant 

el curs han hagut oscil·lacions constants en la quantitat per motius de matrícula viva. 

Les característiques socioeconòmiques de les famílies són d’un nivell baix i mitjà la qual cosa 

afecta als recursos i dispositius informàtics i les connexions a internet de què disposen a 

casa. 

2.1.2. Valoració de les dificultats i noves propostes que han estat efectives per mantenir el 

contacte i l’acció educativa amb l’alumnat 

2.1.2.1 Comunicació escola-família 

En el moment previ de la decisió de tancar el centre aquest mantenia una comunicació 

presencial amb les famílies mitjançant l’horari d’atenció a les famílies dels tutors/es i l’horari 

d’atenció a les famílies de l’equip directiu. Pel que fa a la comunicació a distància s’utilitzava 

l’aplicació ebando i la web escolar per transmetre informacions generals sobre l’escola i 

d’altres informacions referents a cadascun dels grups classe. 

En la situació sobrevinguda de confinament aquestes vies de comunicació no han estat 

suficients i és per aquest motiu que s’han hagut de posar en marxa altres accions per part 

del claustre. 

 

2.1.2.2. Competència digital dels docent 

Pel que fa a la competència digital dels docents prèvia a la situació de confinament, podem 

afirmar que és a nivell d’usuari habitual però sense domini expert de programes, aplicacions 

o plataformes concretes per l’aprenentatge en línia. 

 

2.1.2.3. Ús d’eines digitals 

Pel que fa a l’ús previ a la situació de confinament de les eines i recursos digitals per la 

docència i l’aprenentatge, s’ha de concretar que s’utilitzaven pantalles digitals interactives i 

material de robòtica. Tot i això no és feia ús normalitzat de serveis telemàtics amb 

funcionalitats avançades d’ensenyament i aprenentatge com per exemple eines dels Google 

suite. 

L’escola s’està fent un replantejament d’implementació . 

 

2.1.2.4. Ús d’unitats d’emmagatzematge i de treball conjunt 

Atès la necessitat d’unitats d’emmagatzematge per compartir documents i del treball 

conjunt per la coordinació i organització escolar ens hem vist en la situació de crear diverses 

unitats compartides al google drive pel traspàs i l’elaboració grupal  de documents.  
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Per part dels membres de l’equip escolar ha estat un nou aprenentatge perquè no tothom 

estava habituat a l’ús d’aquest recurs. Cal dir, que es valora positivament la implicació dels 

docents i, atès que es considera un recurs funcional, un cop acabi la situació actual es 

mantindrà aquest recurs en l’organització escolar. 

2.2. Organització dels grups estables 

Per tal de dur a terme l’organització dels grups estables s’han seguit els criteris fixats seguint 

les indicacions del Departament: 

- L’escola passa a tenir 15 grups estables. Aquests són els que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessària la distància física de 

seguretat de 2 metres a educació infantil i de 1,5 metres a educació primària, ni l’ús de la 

mascareta. 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. 

- La direcció ha prioritzat desdoblar els grups de P5 i 5è seguint la normativa de 

seguretat (alumnes per metre quadrat). Els grups s’han creat seguint criteris pedagògics i 

respectant l’equitat entre nenes i nens, valorant que els grups siguin inclusius vetllant 

perquè hi hagi una quantitat similar d’alumnes amb NESE en tots els grups, de la mateixa 

manera que s’ha fet amb l’alumnat nouvingut i aquells amb trastorns de la conducta.  

- Si es fan subgrups dins el grup estable, es mantenen les mateixes mesures de 

seguretat. La distància o la mascareta son necessàries si el docent no és estable al grup. 

- Quan fem subgrups fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de 

diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i sinó és possible, 

s’utilitzarà la mascareta.  Com en el cas dels grups de català d’EE. 

- Aquells docents i/o personal educatiu que es relacionin amb més d’un grup  estable, 

caldrà que portin mascareta qua no puguin mantenir la distància 1,5 metres amb els infants. 

- Es recomana reduir el nombre de mestres que intervenen en cada grup. 

- Els professionals dels Serveis Educatius poden entrar als centres i a les aules. han de 

mantenir la distància física, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i 

prevenció.  

 

 

CURS- 

NIVELL-

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNE

S 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 

ESPAI ESTABLE 

P3 23 1 7 

6 

TEI  Aula edifici 

infantil  

PB Blava 
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P4 25 2 

5 

7 

6 

 Aux. E.E. Aula edifici 

infantil 

P1 Lila 

P5 A 13 3 6 

7 

12 

  Aula edifici 

infantil  

P1 Blava 

P5 B 13 4 6 

7 

12 

  Aula edifici 

infantil  

P1 Taronja 

1r A 27 8 7 

12 

13 

14 

  Aula PB  

Espai 44m2 

2n 26 9 7 

12 

13 

14 

16 

 Aux E.E.  Aula PB  

Espai 44m2 

3r A 25 10 7 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

 Aux. E.E.  Aula P1D 

 

3r B  23 11 7 

12 

13 

14 

16 

17 

25 

  Aula PB 

4t  27 17 7 

11 

12 

13 

14 

16 

21 

  Aula P1D 

Espai 44m2 
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5è A 17 18 7 

13 

16 

20 

21 

24 

25 

  Aula P1E 

5è B 17 19, 25 

 

7 

13 

16 

21 

24 

25 

  Aula P1E 

5è C 17 20 7 

13 

16 

24 

25 

  Aula P1D 

6è A 20 21 7 

12 

13 

19 

20 

23 

24 

25 

  Aula P1E 

6è B 20 22 7 

12 

13 

23 

24 

25 

  Aula P1E 

6è C 20 23, 26 7 

12 

13 

10 

24 

25 

  Aula anglès 

Aula P1D 
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ACTIVITAT GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

DOCENT HORES 

SETMANALS 

O SESSIONS 

OBSERVACIONS 

RELIGIÓ P3-P4-P5 7 1  Aula PB D 

 1r-2n 7 1  

 3rA 7 1  

 3rB 7 1  

 4t 7 1  

 5èA-5èB-5èC 7 1  

 6èA-6èB-6èC 7 1  

AULA 

ACOLLIDA 

3rA 6 2 Aula STEAM 

 3rB 6 2  

 4tA 6 2  

 5èA-5èB-5èC 6 2  

 6èA-6èB-6èC 6 2  

AULA NESE 5è A, 5è B, 5è C 25 2  

 6èA-6èB-6èC 25   

 

2.2.1. Espais  

Tal i com es concreta en les instruccions del Departament,  “ les escoles es podran utilitzar 

com a espais docents per a un grup d’alumnes les aules de grup, i també les aules o espais 

específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula d’informàtica, biblioteca, gimnàs… 

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

sectoritzats. 

  

Es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma 

excepcional a l’educació a primària, si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les 

diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix... En aquest cas 

es recomana que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui 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.” 

  

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, es recomana que 

el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del  seu grup estable (cas 

d’aula STEAM, per exemple), aquest col·labora en les actuacions de neteja de superfícies i 

estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 
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Es recomana que l’educació física es realitzi 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. 

2.2.2. 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 i venda automàtica (vending). S’ha d’evitar en la mesura del possible que 

es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar 

especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i 

ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 4.3. 

2.3. Mesures d’higiene 

2.3.1. Higiene de mans 

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

personal docent i no docent.  

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:  

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

▪ Abans i després dels àpats  

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)  

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)  

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:  

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis  

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC  

▪ Abans i després d’anar al WC  

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al 

centre, accessos al pati,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  

S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 

rentat de mans correcte i la seva importància. 
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Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte 

rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

2.3.2. Mascaretes  

 

COL.LECTIU INDICACIÓ TIPUS 

Alumnes Obligatòria per accedir al recinte 

escolar fins arribar a la seva aula. 

Als passadissos i als lavabos 

hauran de portar la mascareta si 

coincideixen amb altres grups. 

No obligatòria si s’està amb el 

grup de convivència dins de l’aula. 

Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

 

Personal docent i no docent Obligatòria per accedir al recinte 

escolar fins arribar a la seva aula. 

Als passadissos i als lavabos 

hauran de portar la mascareta si 

coincideixen amb altres grups 

No obligatòria si s’està amb el 

grup de convivència dins de l’aula. 

Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

Comunitat educativa Obligatòria per accedir al recinte 

escolar.  

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE  

 

 

El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, abans de l’inici de 

curs mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de mascaretes 

quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al 

centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un 

termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 

 

2.3.3. Requisits d’accés als centres educatius 

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

simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac). 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la 

COVID-19: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió 

arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat 

mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les 

persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals 

propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres 

educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de 

vulnerabilitats i/o contactes. 

 

2.4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció a l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

Valorant les condicions dels alumnes després el confinament i el tall de l’activitat presencial 

es duran a terme una sèrie de mesures. 

MESURES UNIVERSALS 

- Desdoblament de grup de 1r, aquest fet servirà per augmentar l’atenció als alumnes 

especialment per acompanyar-los en el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura de la 

forma més individualitzada possible. 

- Suport amb dos mestres a l’aula per reforçar l’expressió escrita dels alumnes de 2n 
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fins a sisè. 

- Suport amb dos mestres a l’aula, 3  sessions setmanals, a l’hora de matemàtiques per 

tal de prestar una atenció el més individualitzada possible a l’alumnat. 
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MESURES ADDICIONALS 

- Suport de la mestra d’EE dins de l’aula, 1 sessió setmanal de matemàtiques i 2 

sessions de llengua fora de l’aula. 

- Aula d’acollida per aquells alumnes nouvinguts i que durant el confinament degut a 

les mancances en llengua catalana han mostrat més dificultats. 

- SEP intern de matemàtiques, de 1r fins a 6è, seguint la pràctica de dos docents a 

l’aula per tal de prestar suport de forma quasi individual a aquell alumnat que presenti 

dificultats en algun moment. 

- SEP extern de llengua, de 1r fins a 6è, fora de l’horari lectiu per reforçar els 

continguts de llengua d’aquells alumnes que presentin dificultats puntuals en alguna de les 

dimensions lingüístiques.  

- SEP extern de matemàtiques fora de l’horari lectiu, de 1r fins a 6è, per reforçar els 

continguts matemàtics d’aquells alumnes que presentin dificultats puntuals en alguna de les 

dimensions.  

 

MESURES INTENSIVES 

- AIS 

2.5. Organització de les entrades i sortides 

L’escola modificarà els accessos d’entrada i sortida pel proper curs. 

Utilitzarem la porta del carrer Dr. Ferran i carrer Jaume Peyrí i també s’habilitarà la porta de 

l’AMPA, per poder fer les entrades i sortides sense aglomeracions. 

Tot i tenir diferents accessos realitzarem una entrada flexible dels alumnes pels diferents 

punts indicats. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu 

grup estable. Els alumnes que vinguin acompanyats ho faran d’1 sol adult. Es recomana que 

els pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte en el cas que ho indiqui el personal 

del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i 

mantenint la distància de seguretat. 

A les portes d’accés es farà una presa de temperatura als alumnes, es revisarà que portin la 

mascareta i se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic per tal que facin un rentat de mans. 

Pel que fa a les sortides, s’ha recomanat a les famílies de la comunitat dels grans que deixin 

marxar als infants sols en la mesura del possible per tal d’evitar aglomeracions a les portes.  

-Comunitat dels petits, els alumnes baixaran a les 16:20 i s’esperaran a ser recollits als bancs 

del pati mantenint les distàncies de seguretat.  
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-Comunitat dels mitjans: els alumnes de 3r baixaran a les 16:20 i s’esperaran mantenint la 

distància de seguretat a la paret de la pista. Els alumnes de 1r i segon seran al pati a les 

16:25 i s’esperaran mantenint la distància de seguretat a la paret de l’escola.  

-Comunitat dels grans: Alumnes de 5è baixaran a les 16:20 i sortiran sols aquells que estiguin 

autoritzats i s’esperaran a la paret de la valla aquells que hagin de ser recollits. Alumnes de 

4t baixaran a les 16:23 i s’esperaran la paret de la valla aquells que hagin de ser recollits. 

Alumnes de 6è baixaran a les 16:25 i s’esperaran a la paret de l’escola aquells que no 

estiguin autoritzats a marxar sols.  

 

CURS- 

GRUP- 

NIVELL 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I SORTIDA 

P3 AMPA 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

P4 AMPA 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

P5 A AMPA 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

P5 B AMPA 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

1r  Jaume Peyrí 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

2n Jaume Peyrí 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

3r A Jaume Peyrí 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

3r B Jaume Peyrí 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

4t  Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

5è A Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

5è B Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

5è C Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:20 a 16:35 

6è A Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:25 a 16:35 

6è B Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:25 a 16:35 

6è C Dr. Ferran 08:50 a 09:05 / 16:25 a 16:35 
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2.6. Organització dels espais d’esbarjo 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà establir els 

torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en 

compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir 

entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 

metres caldrà l’ús de mascaretes. 

 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DEL PATI 

Educació Infantil 10:30 - 11:00 Pati infantil 

1r, 2n, 3r 11:00 - 11:30 Pati infantil 

4t, 5è, 6è 11:00 - 11:30 Pati primària 

 

Divisió dels espais de pati en diferents àrees les quals seran rotatives setmanalment pels 

diferents grups d’alumnes. La vigilància dels patis serà sempre a càrrec de la tutora o tutor 

del grup estable amb el reforç d’1 especialista per cada zona. Al pati d’infantil hi haurà de 2 o 

3 mestres de suport en funció del dia. Al pati de primària a la comunitat dels mitjans hi haurà 

3 mestres de suport i al pati de la comunitat dels grans hi haurà 3 o 4 mestres de suport en 

funció del dia.  
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Els alumnes sortiran de classe tots junts amb el docent corresponent i duran la mascareta 

posada fins. 

Divisió del pati d’infantil en 4 espais diferenciats, marcats en vermell. Al pati d’infantil hi ha 

dues unitats de gronxadors que seran d’ús exclusiu per als alumnes d’infantil.  

Divisió del pati de primària en 7 espais, marcats en verd.  

La vigilància dels patis serà sempre a càrrec de la tutora o tutor del grup estable amb el 

reforç d’1 especialista per cada zona.  

 

 

 

2.6. Relació amb la comunitat educativa 

2.6.1. Fluxos de circulació  

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar 

la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats. 

- circuits d’entrada i sortida. 

- lavabos: distribució horària per zones. En funció de la ubicació de les aules s’ha 

definit horaris per fer ús dels lavabos i un rentat de mans amb aigua i sabó.  

- 09:55 6è, 3r, 1r 

- 10:45 4t i 2n 

- 11:20 5è i 1r  
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2.6.2. Horaris del centre 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORARI  

Comunitat petits 8:50h  12:30h i 14:50h a 16:30h 

Comunitat mitjans 8:50h  12:30h i 14:50h a 16:30h 

Comunitat grans 8:50h  12:30h i 14:50h a 16:30h 

 

2.6.3. Adaptació a P3  

 

L’adaptació de P3 és realitzarà durant el mes de setembre. Durant aquest període podrà 

accedir 1 acompanyant fins a l’aula seguint totes les mesures de protecció establertes, 

utilitzant mascareta i mantenint la distància de seguretat. 

2.6.4. Difusió i informació del Pla d’organització a les famílies.  

- L’escola utilitzarà les xarxes socials, la web i l’aplicació eBando per fer les difusions 

del dia a dia. 

- Com a novetat, els tutors utilitzaran el correu electrònic per posar-se en contacte 

amb les famílies i explicar-los el Pla d’organització del curs. 

- les reunions d’inici de curs es realitzaran de forma telemàtica, durant el mes de 

setembre i octubre.  

- Per realitzar les reunions de seguiment utilitzarem el telèfon i el correu electrònic. Si 

cal una trobada presencial serà seguint totes les mesures de seguretat.  

- Des de l’escola de pares s'organitzen formacions TAC a nivell d’usuaris. 

 

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

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 

recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin 

tasques 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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GRUP-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3-P4-P5 12:45h  Gimnàs 

3rA-3rB 12:45h Menjador 

5èA-5èB-5èC 12:45h Menjador 

1r-2n-4t 14:00h Gimnàs 

6èA-6èB-6èC 14:00h Menjador 

   

 

2.8. Pla de neteja  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

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

finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys 

diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana. Veure annex Pla de neteja de l’Ajuntament. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar 

i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Es recomana, 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, 

s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a 

l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el 

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

2.8.1. Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i tovalloletes 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). 
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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. 

 

 

2.9. Extraescolars i acollida 

 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI 

Acollida 

matinal 

  AMPA 1 Menjador 

Acollida tarda   AMPA 2 Aula informàtica petits 

Fútbol   AMPA 3 Pati 

Bàsquet   AMPA 4 Pati 

2.9.1. Acollida 

Els centres han d’habilitar 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. 

 

2.9.2. Extraescolars 

 Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva programació general 

anual, 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. A l’annex 6 

s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. 

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

l’activitat. 
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2.10. Activitats complementàries 

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel 

que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre 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. 

 2.11. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

 

ÒRGANS TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu  Presencial Setmanal 

Equip 

coordinació 

 Presencial Setmanal 

Comunitats  Presencial Setmanal 

Claustre  Telemàtic Mensual 

Consell escolar  Telemàtic Trimestral  

 

 

2.12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

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

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

pedagògics. Per tant, cada centre escolar 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. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 
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1.       Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2.       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). 

3.       S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4.       En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5.       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. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-

CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins 

conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en 

determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, 

l’escalada de decisions en relació 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. 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis 

Territorials. 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 à tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar 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, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per a aquest grup. 

- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) à tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 

convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 14 dies. 

- 
 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais à tot el grup de convivència estable té consideració de 
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contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 

educatiu, també durant 14 dies. 

 Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 

equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, 

els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, 

responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran 

ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la 

direcció. 

CASOS 

POTENCIAL

S 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR/CUSTODIAR  

L’ALUMNE/A 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS 

ALS SSTT 

P3 Aula Suport EI Gestor COVID Gestor COVID Directora 

P4 Aula Suport EI Gestor COVID Gestor COVID Directora 

P5 A Aula Suport EI Gestor COVID Gestor COVID Directora 

P5 B Aula Suport EI Gestor COVID Gestor COVID Directora 

1r Tutoria PB Gestor COVID Gestor COVID Directora 

2n Tutoria PB Gestor COVID Gestor COVID Directora 

3r A Tutoria Mitjans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

3r B Tutoria Mitjans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

4t Tutoria Mitjans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

5è A Tutoria Grans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

5è B Tutoria Grans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

5è C Tutoria Grans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

6è A Tutoria Grans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

6è B Tutoria Grans Gestor COVID Gestor COVID Directora 

6è C Tutoria Grans Gestor COVID Gestor COVID Directora 
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2.14. Seguiment del pla 

Aquest Pla d’organització s’aprovarà en Claustre i en Consell Escolar al mes de setembre.  

Serà un element clau per l’elaboració de la PGA. Aquest s’anirà revisant, avaluant i fent les 

propostes de millora necessàries al llarg del curs. 

Indicadors: 

 

 

Indicador Responsable Temporització Grau d’assoliment 

Índex de compliment d’entrades 

i sortides relaxades. 

Equip directiu Al llarg del curs > 90 

Compliment d’estar a la zona 

delimitada a l’hora d’esbarjo. 

Tutors i mestres de 

suport 

Al llarg del curs > 90 

Índex de compliment del pla de 

neteja i ventilació.  

Direcció i 

Ajuntament 

Al llarg del curs > 90 

Índex de satisfacció de la 

comunitat educativa  

Equip directiu Al llarg del curs > 90 

Assistència virtual a les reunions 

d’inici de curs 

Tutors Setembre-octubre > 50 
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Annex 1 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

 Febra o febrícula  Mal de panxa 

 Tos  Vòmits 

 Dificultat per respirar  Diarrea 

 Congestió nasal  Malestar 

 Mal de coll  Dolors musculars 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta: 

 Febra o febrícula  Mal de panxa 

 Tos  Vòmits 

 Dificultat per respirar  Diarrea 

 Congestió nasal  Malestar 

 Mal de coll  Dolors musculars 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

  

 (1)    Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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Annex 2. 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS* 

- Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre 

educatiu en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

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

productes incompatibles pot provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya  

Departament d’Educació                                                               

Escola General Prim 
 

Pàgina 29 de 40 
 

 

Annex 3 

Procediment per al canvi de bolquer 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi del 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 llanceu-los. Passeu-

vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-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. 
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Pas 8: Renteu-vos les mans. 

Annex 5 

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. 

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). 
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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 6 

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de 

diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la 

composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, 

ioga...       

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

§  Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els 

diferents grups. 

§  Ús dels vestuaris per part del grup estable. 

§  Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). 

§  Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)     

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

§  Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 

§  Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 

§  Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 

§  Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta 

ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig 

de llarga durada (≥ 1,5 hores). 
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Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)                             
§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

pavelló, si és el cas. 

§  Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 

§  Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

§  En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, 

mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament. 

§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 

§ Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi 

al centre. 

§  Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables 

durant tot l’entrenament. 

§  Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tot l’entrenament. 

§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 

Atletisme                                                                                                                       

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

pavelló, si és el cas. 

§  Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 
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§  Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

§  En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, 

mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament. 

§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...)                                       

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

pavelló, si és el cas. 

§  Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En 

cas contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) 

entre infants i adolescents. 

§  Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 

§ Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

§  En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, 

mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament. 

§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 Escalada                                                                                                                         

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi 

al centre. 

§  Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tot l’entrenament. 

§  Caldrà netejar i desinfectar les preses almenys una vegada al dia. 
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§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

 Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...)     

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

§  Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres 

obertes durant tota l’activitat. 

§  Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

§  Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi 
canvi de grup. 
  

Teatre 

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

§  Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar 

marques a terra). 

§  Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

§  Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

§  La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. 

Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho 

permet. 

Escacs 

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
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§  Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal 

utilitzar mascareta. 

§  Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

§  Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 

 Robòtica i TIC 

§  Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

§  Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

§  Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal 

utilitzar mascareta. 

§  Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

§  Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. 

§  Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
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Annex 7 

PLA DE NETEJA 
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EL PLA D’ORGANITZACIÓ HA ESTAT: 
- APROVAT PEL CLAUSTRE EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2020 
- AVALUAT PEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2020. 
-  I APROVAT PER LA DIRECTORA 

 

 

 

 


