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0. PRÒLEG

El  curs  20-21  planteja  una  obertura  de  l’escola  com una  necessitat,  i,  alhora,  un  gran  repte  en  la  situació  de

pandèmia mundial que ens ha tocat viure. 

La comunitat educativa de la Floresta es caracteritza per tenir un contacte continu entre famílies i escola, contacte

físic que la COVID19 no ens permet mantenir. És per això que volem transmetre una serenitat dins el caos que ens

envolta i sentir que l’escola és un lloc segur amb el compromís de tothom per garantir unes mesures de prevenció

que ens venen pautades per Sanitat i Educació conjuntament. 

Tenim molt present el tractament de les emocions i ens centrarem en els sentiments dels infants sense oblidar els

continguts propis del currículum, el qual també contempla que les emocions són un pilar per sortir  endavant en

qualsevol  situació,  ens  marca  la  capacitat  d’adaptació  que  hem de  tenir  davant  l’adversitat  i  la  capacitat  de

resiliència que desenvolupem des de ben petits/es. 

La Floresta, com a definició, engloba un conjunt d’arbres i flors, que es veu perfectament reflectida en les nostres

famílies, tot un conjunt de vegetació única i singular que donen nom a l’escola. Volem donar resposta a cada infant

individualment i això només ho podrem fer amb unes pautes generals que ajudaran a mantenir els grups estables a

l’escola durant tot el curs. Quant més rigorosos/es siguem en les mesures de prevenció, més temps podrem tenir

l’escola oberta al complert. Tot i això, no està a les nostres mans allò que cada individu visqui socialment a la seva

vida privada, per tant, no hi ha una garantia de no contagi a l’escola. 

Finalment, el present ens obliga a aprendre a passes agegantades de les moltes experiències i vivències que hem

tingut durant el confinament i la «nova normalitat» i que, de ben segur, ens ajudaran a reprendre l’acció educativa

des de molts prismes diferents. 
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1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL   

1.1. GRUPS

L’escola La Floresta actualment consta d’una línia, però durant molts anys havia acollit dues línies de P3 a  6è; així

doncs, la dotació d’espais ens permet fer una fàcil planificació en cas de possibles desdoblaments, entrades, sortides,

hores de pati i activitats tant a l’interior de l’edifici com a l’exterior. 

Ens organitzem en tres cicles: petits, mitjans i grans. 

Aquest curs el Departament ens ha dotat de dues mestres i  una TEI.  Aquests recursos ens serveixen per poder

desdoblar alguns grups i oferir una millor atenció a l’alumnat. 

Donades les instruccions de poder mantenir grups fins a 25 alumnes i tenint en compte les dotacions de personal

docent que ens proporciona el Departament d’Educació, la realitat del nostre centre és que tenim 4 grups per sobre

de la ràtio i només 2 dotacions extres. Per tant, analitzant les particularitats de cada un dels grups veiem possible

desdoblar fins a 3 grups: 3r, 4t i 6è. D’aquesta manera, ens queda el grup de 2n que supera la ràtio de 25, però

disposem d’un espai prou ampli per garantir les distàncies sanitàries demanades i és un grup que els professionals

que el coneixem considerem que té una bona dinàmica de treball. L’opció de barrejar els grups de 2n i 3r era més

complexa a nivell pedagògic i valorant pros i contres, hem decidit que la millor opció era mantenir-lo sencer.

Per  poder  realitzar  els  desdoblament  d’aquests  grups,  haurem de sacrificar  alguns aspectes  pedagògics  a fi  de

prioritzar el criteri sanitari. Quant als espais, al ser una escola de doble línia en els seus inicis, no hi ha dificultats a

l’hora de dividir grups. A més a més, aprofitarem l’espectacularitat dels espais exteriors del centre per fer el màxim

d’activitats lectives a l’aire lliure, no només Educació Física, sinó també la resta d’activitats de tot l’horari lectiu.

Especialitats com la Música i/o Educació Física es veuran afectades de forma que les mestres especialistes hauran de

fer assessoraments en algunes ocasions per tal de no entrar en molts grups estables. d’aquesta manera, algunes
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activitats d’aquestes especialitats les assumiran les tutories amb l’assessorament, seguiment i programació de les

companyes especialistes. La mestra de religió també esdevé una codocència ja que no es poden barrejar els grups. 

Així els grups quedarien de la següent manera: 

 PETITS  de P3 a P5

1 grup de P3 amb el suport d’una TEI (Tècnica d’Educació Infantil).

1 grup de P4 

1 grup de P5

A petits s’ubicaran a l’edifici de dalt ocupant les tres aules de tutoria que hi havia fins el moment. 

 MITJANS de 1r a 3r

1 grup de 1r

1 grup de 2n

2 grups de 3r

Els quatre grups s’ubicaran a la primera planta de l’edifici principal. Ocuparan les 3 aules de tutoria que hi havia fins

el moment i l’aula de mini món. 

 GRANS de 4t a 6è

2 grups de 4t

1 grup de 5è 
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2 grups de 6è

Actualment els grups estan distribuïts en dues plantes. A la planta zero hi ha un grup, atenent a l’adaptació del lloc

de treball de la tutora. I a la segona planta hi ha les altres 4 tutories. S’utilitzaran aquestes quatre aules de la segona

planta i l’aula de 5è de la planta baixa.

A tots els cicles hi hauran aules per fer grups reduïts i diversificació de tasques.  Es prioritzarà fer l’Educació

Física a l’exterior, així com altres moments de la tutoria, com s’ha comentat abans, i tenint en compte el clima, es

faran a l’exterior totes les activitats possibles. Trobarem maneres d’intercanviar amb la resta de grups allò que

cada nivell fa per compartir i fer una escola més propera.

Pel que fa als espais compartits considerem la norma que dos grups diferents mai utilitzarien un mateix espai el

mateix dia, excepte si s’han pogut fer les tasques de neteja pertinents. 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE Pràctiques

Universitàries

ESPAI

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL
P3 25 Tutora SEP

Mestre psico

Mestre

música

Educació

Especial

TEI             AULA P3 Sala d’actes

Joc Simbòlic

Aula

d’experimentació

P4 25 Tutora           

   

               x

AULAP4
P5 25 Tutora AULA P5

1r 25 Tutora Anglès AULA 1r Espai d’art

Aula de recerca2n 27 Tutor AULA 2n
3r A 13 Tutora AULA 3r

6



Educació

Física

Educació

Especial

Música

               

Taller

Aula de música

3r B 13 Tutora Mini móns

4t A 13 Tutora Anglès

Educació

Física

Educació

Especial

Música

               

AULA 4t Aula de recerca

Aula d’Anglès

Aula de dansa

4t B 14 Tutor AULA 4t
5è 23 Tutora AULA 5è
6è A 13 Tutora Vetlladora AULA 6è
6è B 14 Tutora AULA 6è

1.2 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 es pot garantir (depenent del moment sanitari

que es visqui en aquell moment).

En la mesura que sigui possible, les reunions de claustre, cicles i altres es duran a terme a l’espai exterior o en un

espai amb ventilació.  Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i  venda

automàtica.  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 la normativa que ve donada en les instruccions referents a la

Covid-19. 
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1.3 ESBARJO

PETITS. Podran menjar fruita a les 10.45h abans de sortir al pati. És important portar la fruita a punt per menjar i en

un recipient apropiat. Hauran de portar un tovalló per no embrutar la taula i tot guardat en una bossa de tela. 

Disposen de 3 zones de pati diferenciades. Cada setmana utilitzaria una zona un únic grup, de manera que al llarg del

curs es faria la rotació. D’aquesta manera tot el cicle gaudirà de les diferents zones i de les possibilitats que cada una

d’elles ofereix. 

MITJANS I GRANS

L’alumnat de Primària sortirà al pati 15 minuts abans per tal d’esmorzar a l’exterior. 

El pati  es farà a la mateixa hora per tots  els grups,  però hi  ha 9 zones diferenciades que donen resposta a la

separació dels grups. Tindríem la pista del davant, la zona de les roques, la part del ping pong, la pista del darrere, la

zona del costat de l’hort, la zona del bosc, el prat, darrera de la cuina i el sorral de dalt. Es farà un sistema de rotació,

igual que a infantil, però diàriament i diversificant les opcions. Cada zona tindrà una caixa de material per jugar al

pati que cada dia serà desinfectada. Els tres cicles gaudiran del mateix pati tant en horari lectiu com en espai de

migdia.  L’ús  de  la  mascareta  anirà  en funció  de  les  indicacions  del  moment,  a  data  de  setembre  de  2020  és

obligatòria també a l’hora del pati.

1.4 ENTRADES

Es demana la màxima puntualitat tant a l’arribada al centre  com a la sortida. 

En cas de no poder assistir al centre cal justificar la falta a través de l’agenda o mitjançant un correu electrònic. 

MOLT IMPORTANT: Si un/a alumne/a ha de sortir dins de l'horari escolar del centre, caldrà notificar-ho a la tutora per

escrit. No podrà sortir sol/a sense justificant.
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Per normativa del Departament d’Educació, aquest curs es recomana que les famílies no entrin al recinte escolar i per

tant no podreu fer l’acompanyament de les vostres criatures. Considerant la distància que hi ha fins a l’edifici dels

petits i amb la intenció de cuidar aquest moment d’arribada, les famílies de P3, P4 i P5 podreu fer l’acompanyament. 

Les entrades seran diversificades segons els cursos per tal de no tenir aglomeracions a cap de les portes. 

ACCÉS GRUP HORARI D’ENTRADA HORARI SORTIDA

Porta pista davant

Alumnat transport 8.40

16.00 - 16.15Petits (P3, P4, P5) 8.45-8.55

Porta petita Mitjans (1r, 2n, 3r) 8.45-8.55 16.00 - 16.15
Porta pista darrere Grans (4t, 5è, 6è) 8.45-8.55 16.00 - 16.15

La porta petita també s’utilitzarà en les següents situacions:

 L'alumnat  que faci  ús  del  servei  d'acollida  matinal.  Per  garantir  les  normatives  i  protocols  d’aquest  curs,

l’entrada de l’acollida matinal no serà flexible, sinó que hi haurà un primer torn de recollida a l’entrada de

l’escola a les 7:45h i una altra a les 8:15h.

 L’alumnat  que faci ús de l'esplai de tarda. Per garantir les normatives i protocols d’aquest curs, la recollida no

serà flexible, sinó que hi haurà una única sortida a les 17:45.

 L’alumnat que no faci ús del servei migdia. Sortint a les 12:15 i entrant a les 14:45. Si el volum d’alumnat

que dina a casa augmenta aquest curs ens plantejarem altres possibles organitzacions. 

 L'alumnat que entri o surti de l'escola fora d'hores.

 El personal laboral de l'escola.

Les famílies acompanyaran l'alumnat de la següent manera:
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Les famílies acompanyaran l'alumnat:

 Petits (P3, P4 i P5): 

L’acompanyament el farà una única persona per alumne (a poder ser sempre la mateixa) des de la porta de la

pista de davant fins la zona de pati indicada. Trobareu unes línies al terra pintades de diferent color segons el

nivell (P-3: blau, P-4 verd i P-5 groc).

En cas d’arribar tard no es podrà fer aquest acompanyament. 

El  grup de P3 tindrà la primera setmana d’adaptació amb els horaris  d’assistència al  centre i  les estones

d’acompanyament per part d’un familiar. Aquesta informació us l’ampliarem a la reunió del dia 9. 

Entenent el moment emocional de l’alumnat de P4, la primera setmana, quan les famílies acompanyeu les

vostres criatures fins el pati, podreu quedar-vos uns minuts per tal de trobar la millor manera d’acomiadar-vos.

De manera excepcional, la porta de la pista de davant es tancarà a les 9:05h. 

 Mitjans (1r, 2n i 3r): 

L’acompanyament es farà fins a la porta petita del davant de la taula de ping-pong i de la sala d'actes, on

s'agruparan per classes, trobareu punts de trobada senyalitzats per cada nivell. 

 Grans (4t, 5è i 6è): 

L’acompanyament es farà fins la porta de les escales del darrere, on s'agruparan per classes, trobareu punts de

trobada senyalitzats per cada nivell.

Aquest curs es pujarà a l’aula amb l’acompanyament de la mestra. 

Quan feu l’acompanyament de les vostres criatures fins a la porta del centre o fins el pati en cas de petits, caldrà que

porteu la mascareta posada i respectar en tot moment la distància entre famílies. 
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L’alumnat de primària haurà d’entrar a les aules amb mascareta i respectant la distància entre els grups d’altres

nivells.

A  primària  és  obligatori  portar  la  mascareta  i  una  bossa  per  guardar-la  per  quan  no  calgui  utilitzar-la.  Siguem

conscients que iniciem el curs amb l’obligatorietat de portar la mascareta tota la jornada a excepció de l’estona

d’esmorzar i dinar. 

1.5 SORTIDES

A la sortida l’alumnat es recollirà per la mateixa porta que ha entrat. La sortida es podrà dur a terme entre les 16:00 i

les 16:15h per tal d’evitar les aglomeracions:

 Petits a la pista del davant.  Trobareu tres senyals al terra de la pista d’un color diferenciat segons el nivell.

Només podrà entrar una persona responsable per infant i haurà de seguir les indicacions del color del grup. La

mestra serà qui acompanyi els infants des de l’aula fins a la pista del davant. 

◦ P3 blau

◦ P4 verd

◦ P5 groc

 Mitjans a la porta petita al davant de la taula de ping-pong i de la sala d'actes. Caldrà avisar des de fora a la

tutora o mestra responsable del grup. 

 Grans per la porta de la pista del darrere davant les escales que permeten entrar al centre. L‘alumnat que

tingui autorització per sortir sol del centre ho farà amb ordre i sense barrejar-se amb altres grups. Les famílies

que veniu a recollir els vostres fills i filles caldrà que aviseu des de fora a la tutora o mestra responsable del

grup. 
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Per tal de garantir un camí segur i poder mantenir les distàncies de seguretat fins a la parada del bus del barri no

es podrà aparcar en tot el tram que acompanya la tanca escolar,  oferint  així un espai més ampli  per

l’alumnat i famílies. Es pintarà un pas de vianants a la zona que abans es feia servir com aparcament. 

El professorat només pot entregar l'alumnat a familiars coneguts. En cas que siguin recollits per altres persones, cal

avisar-ho amb prou antelació per mitjà de l'agenda, mail o per via telefònica. En cas que la persona que reculli l’infant

no sigui coneguda al centre caldrà acreditar la seva identitat amb el DNI. És molt important que abans de marxar

amb l'alumnat, les famílies s'assegurin d'alguna manera (un gest, un comiat, un contacte visual...) que el professorat

pren consciència que l'alumne/a marxa.

En cas de pluja:

 Petits: L’alumnat de P3 serà recollit a l’aula d’experimentació per una única persona. Les famílies no podran

accedir dins l’aula i avisaran a la mestra a través del vidre. 

L’alumnat de P4 i P5 restarà a les seves aules amb la mestra de referència i les famílies des de les finestres

avisaran de la seva arribada.

 Mitjans: La recollida es farà davant de la sala d’actes. L’alumnat restarà a la sala d’actes amb la mestra de

referència i les famílies des del pati advertiran a les mestres de la seva arribada. Us demanem que garantiu la

distància de seguretat entre vosaltres. 

 Grans: Es sortirà molt puntual a les 16:15h. L’alumnat que tingui autorització per sortir del centre ho farà amb

ordre i mascareta. L’alumnat que no tingui autorització restarà a l’espera de ser recollit per un familiar. Sortiran

per la porta de la pista del darrera. 
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1.6 REUNIONS AMB FAMÍLIES

 Es convocarà la reunió de P3 abans d’iniciar el curs i  les reunions de totes les altres tutories durant la segona

quinzena de setembre. En la mesura que sigui possible farem reunions de famílies a l’espai exterior i respectant les

mesures de prevenció. En cas de no poder fer-les de manera presencial es faran de forma telemàtica.

1.7 Circulació dins del centre 

Fora de l’espai habitual, l’alumnat de primària circularà pels diferents espais amb mascareta. En els passadissos es

vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable, caldrà mantenir la

distància entre grups d’1,5 metres i portar mascareta. 

Els WCs de petits seran de cada grup estable. En el cas de Mitjans i Grans cada cicle utilitzarà els de la seva planta i

seran dividits entre nens en funció dels sanitaris que té el centre. El grup de 5è farà servir els de davant del menjador.

Al llarg de la jornada, tindrem una persona que desinfecti els lavabos durant el matí. L’alumnat es rentarà les mans

abans i després de cada ús. 

1.8 Ascensor

S’ha de reservar l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport,

si s’escau. L’ús serà esporàdic i sempre amb mascareta.

1.9 Transport escolar 

Per tal de limitar els contactes es fomentarà el mobilitat activa (caminar, bicicleta...). En el cas del transport escolar

col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la COVID-19. 
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Tenim 22 usuaris de transport del consell comarcal. Entraran per la porta de la pista del davant i aniran a l’espai

indicat  per  cada  grup.  A  la  sortida,  s’esperaran  a  l’exterior  cobert  de  l’edifici  gran  fins  que  arribi  la  persona

acompanyant i, en grups, sortiran per la porta de la pista de davant fins arribar a l’autocar. Al transport escolar, on

tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti,

s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris. 

Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals

l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula.

A les  parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és molt important que entre les

unitats  familiars  es  mantingui  una  distància  física  adequada  i  es  portin  posades  les  mascaretes.  Cal  evitar

l’acumulació de famílies en un espai reduït.

2. MESURES DE PREVENCIÓ

2.1 Distanciament físic 

Des de l’escola es treballarà la importància de la higiene personal i la contínua neteja de mans. Es molt important que

escola i família anem a la una i transmetem uns hàbits d’higiene col·lectius. 

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 m2). Tot i que depenent de la situació de risc de rebrot que es
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tingui a cada població seguirem les instruccions sanitàries.  A 14 de setembre de 2020 les instruccions ens

marquen que tots els infants a partir de 1r de Primària han de dur la mascareta tot el dia, al igual que

les docents. 

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. 

2.2 Mascareta

Quan les famílies acompanyin les criatures a la porta del centre caldrà que portin mascareta posada i respectin en tot

moment la distància entre famílies. En el cas dels infants d’Educació Infantil no és obligatòria la mascareta dins l’aula.

L’alumnat de primària haurà d’entrar al centre amb mascareta i respectant la distància entre els grups

d’altres nivells.

Tot l’equip docent, PAS i qualsevol agent que entri al centre està obligat a dur la mascareta sempre que no sigui amb

el seu grup estable, en cas de canvis d’aula (pels passadissos i diferents espais del centre), i sempre que el criteri

sanitari així ho determini també dins del grup estable. 

2.3 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 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)
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Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

Així doncs, les instruccions marquen que es rentaran les mans un mínim de 5 vegades durant l’estada a l’escola.

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, 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

3.Requisits d’accés als centres educatius 

3.1 Control de símptomes 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills  i  filles.  A l’inici  del  curs, signaran una

declaració responsable a través de la qual: 

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

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

▪ Es comprometen a no portar l’infant 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. 
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Els docents que siguin a primera hora amb cada un dels grups prendrà la temperatura per tal de comprovar que no hi

ha cap infant amb febre. En cas que algú tingui 37.5 es trucarà a la família perquè portin el seu nen/a al CAP i puguin

fer la valoració pertinent. 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula, tos, dificultat respiratòria, mal de

coll, congestió nasal, mal de panxa, vòmits i/o diarrea, mal de cap, malestar o dolor muscular) o amb qualsevol

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

No es  pot  anar  a  l’escola,  si  l’infant,  adolescent  o  la  persona  adulta  presenta  alguna  de  les

següents situacions: 

 Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna

persona diagnosticada de COVID-19. 

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. 
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▪  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 cas que l’alumne/a es posi malalt a l’escola s’avisarà a la família i l’haurà de venir a buscar el més aviat possible. 

4.Gestió de casos 

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 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:   

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. Serà habilitat un dels espais de la zona de despatxos per

aquesta finalitat.

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.
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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. Però no es

posarà en quarantena a la resta del grup que conviu amb el cas en qüestió fins que no se sàpiga 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

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.

5.TANCAMENT PARCIAL O TOTAL

Si la situació que cal plantejar és la de tancament parcial o total de l’escola el plantejament seria el següent:
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S’han preparat tasques per atendre l’alumnat a casa durant dues setmanes. Aquestes tasques anirien acompanyades

de la carta corresponent explicant la situació i les tasques en concret. Per tal de respondre al principi d’equitat, les

tasques serien en format paper ja que som coneixedores de les dificultats de connectivitat d’algunes famílies. Hi ha

planificades  tasques  representatives  de  totes  les  àrees  i  per  part  de  l’equip  d’EE  es  plantegen  les  tasques

complementàries adaptades a les diferents realitats. 

Les comunicacions formals amb les famílies es continuarien duent a terme amb la plataforma DINANTIA, plataforma

que ja utilitzem a l’escola els darrers cursos i que està molt ben valorada per la comunitat educativa. Evidentment

aquest sistema compleix amb la normativa de protecció de dades. 

El paper del professorat seria l’atenció i contacte amb l’alumnat i el seguiment de la realització de dites tasques, així

com l’acompanyament davant les diferents necessitats que es puguin esdevenir. 

El  mateix  equip  d’Educació  Especial  faria  el  seguiment,  junt  amb  la  tutora,  per  tal  de  realitzar  un  millor

acompanyament a totes les necessitats que es puguin esdevenir durant el transcurs del confinament. 

Des del centre es vetllarà per una equitat de responsabilitats i tasques de tot l’equip docent. 

L’organització del retorn de les tasques dependrà de la durada del confinament. En el cas que el confinament fos de

curta  durada,  el  retorn  físic  de  les  tasques  es  produirà  a  la  tornada  a  l’escola.  En  el  cas  que  el  confinament

s’allargués, i  per tant les tasques es continuessin oferint de manera telemàtica, es faria mitjançant una mateixa

plataforma digital a tota la comunitat educativa. Tot i això, les comunicacions amb les famílies seguiran sent via

l’aplicació Dinantia.

En cada un dels cicles les propostes de les diferents especialitats s’articularien de manera paral·lela a l’organització

duta a terme des de les tutories (a excepció de les tasques d’atenció a la diversitat). D’aquesta manera les tasques
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proposades per les tutories i les especialitats serien quinzenals, però l’alumnat les rebria setmanalment, unes i altres

tindrien una setmana per fer propostes i una setmana per fer el retorn als infants.

En el moment en que es consideri un allargament del període de confinament s’actualitzarien les dades d’anàlisi de

connectivitat per tal de contrarestar la influència de la bretxa digital que malauradament existeix. Durant el curs

19-20 es va passar una enquesta per fer una primera detecció i s’ha compartit amb l’Ajuntament  i el Departament

les mancances detectades. Hem trobat possibles solucions mitjançant una ONG, que dotaria de dispositius a tot

l’alumnat que no disposi de cap a casa. Una altra actuació que durem a terme serà informar a les famílies de les

possibilitats que dona la ciutat per aprofitar aquests coneixements i formar-se en competència digital (per exemple el

punt TIC de la Floresta i  Les Planes, hi ha una xarxa de voluntariat que ajuda a les famílies i  infants a adquirir

coneixements informàtics bàsics).

Així doncs, donarem prioritat a confeccionar un llistat actualitzat d’alumnes que no tenen a l’abast cap dispositiu

informàtic, Internet, wifi, telèfon mòbil, etc. I això ho farà cada docent amb els alumnes que tingui assignats. L’equip

directiu buscarà la manera de poder-los abastir, ja sigui amb material de l’escola o amb ajuda de l’Ajuntament de

Sant Cugat. 

6. PLÀNOLS DEL CENTRE

Cal tenir en compte l’aula natura que no surt al plànol. 
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