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1. INTRODUCCIÓ  
 

En el present pla d’organització bàsic i provisional del juliol del 2020 s’exposen les directrius 
que es preveu tenir en compte durant el curs 2020-2021, tot i que l’organització pot canviar 
en funció de les circumstàncies que ens anem trobant.  
Les mesures definides s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter 
territorial o general. 
 
El present document està basat en els següents documents: 
 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya del 
Departament D’Educació, 

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

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres 
educatius per al curs 2020-2021 rebut el 9 de juliol. 
 
 

 

2. OBJECTIU 
 

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

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

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

educació de qualitat. 

 

El Departament d’Educació determina que: 

 

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. 

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

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. 

 

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

de casos i contactes. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA 
COM L’ACTUAL 

 

El Departament d’Educació aposta la realització dels curs 2020-2021, sempre que sigui 

possible, de forma presencial. 

Mantenim els 27 grups, 9 d’Infantil i 18 de Primària, 3 per nivell. 

 

Agrupem el professorat en 4 equips (Infantil, Inicial, Mitjà i Superior) i la mobilitat d’aquests 

en els diferents cursos serà la mínima. 

 

La unitat bàsica d’organització, serà el grup de convivència estable. Cada grup estable, té 

assignat un tutor/a i un segon mestre/a de reforç a la codocència, el qual la major part de la 

seva jornada laboral transcorre en aquest grup. 

Un mestre o un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup 

estable. 

 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la 

propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2), ni l’ús de la 

mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt 

de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir 

l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de 

traçabilitat, que no pas en fixar el número d’integrants del mateix. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre sí, 

s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan no sigui possible, 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 mobilitat de l’alumnat pels diferents espais del centre i passadissos, serà la mínima i 

imprescindible, evitant, sempre que sigui possible, la coincidència amb diferents grups 

estables. 
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Curs Nº 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents Atenció educativa 
estable 

Atenció 
educativa 
puntual 

Espai 

P3A 22 Eva+1/3  TEI  P3A 

P3B 22 Gisela   Zaira EE P3B 

P3C 22 Yolanda  Ana P+1/3  P3C 

P4A 25 Antonia  Sonia  P4A 

P4B 25 Loreto  Neus  P4B 

P4C 25 Goreti  Irene  P4C 

P5A 25 Annuska  INF agost  P5A 

P5B 25 Gemma  Inma Muñoz  P5B 

P5C 25 Alba   Teresa MALL P5C 

 

Curs Nº 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents Atenció 
educativa estable 

Atenció 
educativa 
puntual 

Espai 

1A 25 Laura EF, ANG, Alicia Vanessa Amanda 1A 

1B 25 Georgina EF, ANG,  
Rf 1 agost 

Alicia  1B 

1C 25 Jessica EF, ANG Rf 1 agost  1C 

2A 25 Dolors EF, ANG 1/2+1/2 Anabel 2A 

2B 25 Roser EF, ANG, 1/2+1/2  Vetlladora 2B 

2C 25 Ana S EF Melania  2C 

 

Curs Nº 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents Atenció 
educativa 

estable 

Atenció 
educativa 
puntual 

Espai 

3A 26 Victor EF, Silvina Jaume 

Charo 
Eloy Escacs 

3A 

3B 25 Maria Jaume, Silvina EF 3B 

3C 26 Carme EF Silvina 3C 

4A 25 Paula Isidro, Silvina Rosa 4A 

4B 25 Marta Silvina Isidro 4B 

4C 25 Araceli Isidro, Silvina ½ PRI 4C 

 

Curs Nº 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents Atenció 
educativa 

estable 

Atenció 
educativa 
puntual 

Espai 

5A 25 Lourdes EF, ANG 2 Dani 

Neus M EE 
Eloy Escacs 

5A 

5B 25 Sylvia EF ANG 2 5B 

5C 25 Cristina EF, ANG 2 Rf 2 5C 

6A 26 Lluís EF, ANG 1, Rf 2, MJ  6A 

6B 26 Ana J EF, ANG 1, Dani, 
MJ 

 6B 

6C 25 Angel EF,  MJ Jessica  6C 
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4. ORGANITZACIÓ  GENERAL DE CENTRE 
 

4.1. Horaris  

 

Aquest curs, el Departament ens informava: 

“Excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d’educació que vulguin continuar 

impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la direcció del ST abans del 15 de 

juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest curs 2020- 2021”. 

 

Com a excepcionalitat i puntualment per la pandèmia de la COVID-19, no demanem fer la sisena 

hora. Valorem que la presència en un mateix horari de tot el personal de l’escola ens facilitarà 

l’organització per tal de garantir la seguretat, les mesures sanitàries i un acompanyament i 

atenció més estable al nostre alumnat. 

Per poder complir amb els requisits d’entrada i sortida esglaonada, entrant i sortint per diferents 

portes i  controlar la traçabilitat de professorat i grups estables, s’estableixen les següents franges 

horàries. L’Horari del professorat coincidirà amb el del seu alumnat. 

 

 P3-P5 P4 1r-2n 3r-4t 5è-6è 

8,50-9      

9-10      

10-10,30      

10,30-11 ESBARJO ESBARJO  ESBARJO  

11-11,30   ESBARJO  ESBARJO 

11,30-12,20      

12,20-12,30      

      

14,30-14,40      

14,40-16      

16-16,10      

 

 

 

 

 

 

La proposta horària és: 

9-12.30h / 14.30-16h 
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4.2. Organització de les entrades i sortides 
 

Disposem de 4 portes en total: 

 

● 2 entrades a l’edifici d’infantil i 1r. 

 Pedraforca 29  Vidre  

 Porta d’eleccions 

 

Per la porta de vidre Pedraforca entrarà l’alumnat que està a la primera planta (P3 i P4) i per la 

porta d’eleccions el que està a la planta baixa (P5 i 1r, excepte P5A que pujarà un tram d’escales) 

 

 

● 2 entrades a l’edifici principal 

 Pedraforca 31 (consergeria) 

 Alacant 

 

 
 

 

ACCÉS CURS MATÍ TARDA 

Vidre Pedraforca 29 P4 8,50-12,20 14,30-16 

Porta Eleccions 1r 8,50-12,20 14,30-16 

Vidre Pedraforca 29 P3 9-12,30 14,40-16,10 

Porta Eleccions P5 9-12,30 14,40-16,10 

 

 

PORTA CURS HORARI 

C/ Alacant 2n-3r 8,50-12,20 14,30-16 

C/ Pedraforca 31 4t 8,50-12,20 14,30-16 

C/ Alacant 5è 9-12,30 14,40-16,10 

C/ Pedraforca 31 6è 9-12,30 14,40-16,10 
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L’alumnat haurà de portar mascareta quan entri a l’escola i mentre circuli per passadissos i 

escales, fins que  arribi a l’aula del seu grup estable, on se la podrà treure. 

També és important que es mantingui la distància de seguretat d’1,5 m. 

L’alumnat que arribi tard (fora del seu horari) haurà d’esperar a que entri tothom 

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho 

indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i hauran 

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. 

 

Circulació pels passadissos  
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 

portar mascareta. 

 

 

4.3. Patis 

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 1’5m caldrà l’ús de mascaretes. 

 

CURS HORA ESPAI 

P3 10,30-11 Sorral 

P4 10,30-11 INF 

P5 10,30-11 INF 

1r 11- 11,30 INF 

 

 

CURS HORA ESPAI 

2n 11-11,30 INF 

3r 10,30-11 PRI 

4t 10,30-11 PRI 

5è 11-11,30 PRI 

6è 11-11,30 PRI 
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4.4. Relació comunitat 

a)  Sessions del Consell Escolar 

Les sessions del Consell Escolar es realitzaran, sempre que es pugui de forma 

telemàtica. Si algun dels membres desitja assistir de forma presencial, ho podrà 

fer, sempre mantenint les mesures de seguretat. 

 

b) Reunions amb les famílies (reunions de grup) 

Les reunions d’inici de curs durant el mes de setembre, es realitzaran de forma 

presencial, per grups estables, mantenint la mesura de seguretat. També està 

l’opció de realitzar-les per nivell al menjador. 

 

c) Entrevistes individuals 

Es realitzaran prioritàriament per telèfon, VC Dinantia. Si no és possible, es 

realitzaran de forma presencial, mantenint les mesures de seguretat. 

 

d) Procediment de difusió i informació del Pla d’Organització 

El Pla d’organització es donarà a conèixer a les famílies a través de: 

o Web centre 

o Comunicat Dinantia 

o Reunions inici de curs 

e) Procediments de comunicació amb les famílies 

La comunicació amb les famílies es realitzarà prioritàriament per Dinantia i 

telèfon. 

 

f) Formació adreçada a les famílies (eines digitals) 

Es facilitarà a les famílies informació concreta sobre la plataforma de comunicació 

que utilitza l’escola i altra informació que puguem identificar com a interessant: 

o article a la web de com instal·lar Dinantia 

o articles a la web de com adjuntar arxius als correus electrònics 

 

 

4.5. Menjador 

 

El servei de menjador escolar, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.  

El menjar es farà, 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 s’asseuran 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. 

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. 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. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la 

mascareta.  

 

També es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per infants pertanyents a un mateix 

grup estable. En aquest cas caldrà garantir la ventilació després de l’activitat.  

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per infants d’un mateix grup estable, caldrà 

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

l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També caldrà garantir la neteja, la 

desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 

 

 

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.  

 

 

 

CURS-NIVELL HORA DE DINAR ACTIVITATS MIGDIA 

P4 12,20-12,45 Exteriors al pati 

P3-P5 12,30-13 P3 descans- P5 Exteriors al pati 

1r-2n 12,45-13,15 Exteriors al pati 

3r-4t 13-13,30 Exteriors al pati 

5è-6è 13,30-14 Exteriors al pati 

 

 

 

4.6. Gimnàs 

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. 
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4.7. Aula d’informàtica 

 

L’alumnat de cada grup estable assistirà a l’aula d’informàtica un cop per setmana. 

S’establiran 3 torns: abans del pati, després del pati i tarda per cadascun dels grups que 

té el nivell. El mateix alumnat serà el responsable de netejar teclat, ordinador i superfícies 

de més ús a l’acabament de la sessió. 

Aquest espai serà prioritari per fomentar l’ús de les tecnologies entre l’alumnat. Es 

treballarà el classroom, com adjuntar arxius al correu electrònic, etc.. 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

6è 4t 3r 5è 2n 

 

4.8. Sortides, colònies, activitats complementàries i extraescolars 

Els centres podran 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 caldrà 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 

 

 

4.9.  Acollida matinal i de tarda 

Els centres habilitaran un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 m, 

i quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants, hauran de portar 

mascareta.  

Cada infant serà acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre es rentarà les 

mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat de 

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 seran acompanyats a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants portaran les mascaretes. Acabat l’horari 

d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

4.10. Acollida P3 

Pla d’acollida de l’alumnat de P3 

 Dies: 14-15-16-17 i 18 de setembre 

 Horari: 1r torn: 9,30-11h (meitat de la classe) 

  2n torn: 11,30-13h (meitat de la classe) 

 Famílies: Les famílies acompanyaran l’alumnat fins la porta de vidre 
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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/es 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).  
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 correcta. 
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5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 
TANCAMENT DEL CENTRE 

 
 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

El mètode de treball que utilitzarem en cas de tancament parcial o total del centre és el 

següent: 

 

 

NIVELL 
EDUCATIU 

 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL 
AMB 

L’ALUMNE/A 
 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 

AMB LA FAMÍLIA 

P3-P4-P5 
Graelles 

d’activitats 
Dinantia i @ 

Setmanal 
Telèfon-VC 
Setmanal 

Telèfon-VC 
Quinzenal 

1r-2n-3r 
Graelles 

d’activitats 
Dinantia i @ 

Setmanal 
Telèfon-VC 
Setmanal 

Telèfon-VC 
Quinzenal 

4t-5è-6è Classroom 
Classroom 

Diari 
Classroom 

Diari 
Telèfon-VC 
Quinzenal 

 

 

Igual que es va fer durant el confinament de març-juny, cada setmana s’envia una graella 

d’activitats a través de Dinantia. També estarà disponible en la web del centre. 

L’alumnat ha de realitzar les activitats i retornar-les a través del correu electrònic de la classe. 

 

A partir de 4t, introduirem el Classroom.  

El professorat organitzarà de forma més ordenada els temes i les tasques. L’alumnat, a través del 

seu espai, podraà realitzar les devolucions de les activitats.  
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6. NORMATIVA DE SALUT, PROTECCIÓ I HIGIENE 
  

6.1. Grups de convivència i socialització molt 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/a , i en el marc dels quals es produeix la socialització de les 

persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de 

suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup. 

 

6.2. Distanciament físic 

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 en els grups de convivència estables. En els grups estables no 

és necessari requerir la distància física interpersonal. 

 

 

6.3. 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 

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

 

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

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

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

dels propis, 

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

▪ Abans i després d’anar al WC, 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

L’escola garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 

amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 
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6.4.  Ús de mascareta 

 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 
 

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

 

No indicada 
 

 

2n. cicle d’educació infantil (3-6 
anys) 

 

No obligatòria 
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

 

De 1r a 4t de primària 
 

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 
norma UNE 

 

A partir de 5è de primària, 
secundària, batxillerat, formació 

professional i centres de 
formació d’adults 

 

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 
norma UNE 

 

Personal docent i no docent 
 

Recomanable en els grups 
estables. Obligatòria pel 

personal quan imparteix classes 
a diferents grups, quan no 

formen part del grup de 
convivència estable i no es 
pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres 

Higiènica amb compliment 
norma UNE 

 

 

 

Els alumnes han de portar les mascaretes des de casa. En entrar al centre els alumnes i el personal 

del centre han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran 

de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

Els familiars i altres persones que accedeixin al centre tant a l’edifici com al pati hauran  de dur 

mascareta. 
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6.5. Requisits d’accés als centres educatius 

 

Per a tot l’alumnat, personal del centre i extern 

 

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

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

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors. 

 

 

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

Per això, a l’inici del curs, hauran de signar la declaració responsable on: 

 

 

 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 o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a 
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre 
les mesures oportunes.  

 

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. 



Escola Menéndez Pidal. Curs 2020-2021 

 

 

 

 

 

Pla provisional  d’organització 2020-2021           16 

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. 

 

6.6. Control de símptomes 

Les famílies rebran una llista de comprovació de símptomes de l’alumne i o familiars. Si es  

marquen una o diverses caselles no s’ha de portar l’infant a l’escola i s’ha de contactar amb el 

vostre equip de pediatria o de capçalera o amb el 061. 

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

 

 

 

LLISTAT 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 

 

  Febre o febrícula    Mal de panxa  

  Tos    Vòmits  

  Dificultat per respirar    Diarrea  

  Congestió nasal    Malestar  

  Mal de coll   Dolor muscular  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta 

 

  Febre o febrícula    Calfreds 

  Tos    Vòmits  

  Dificultat per respirar    Diarrea  

  Falta d’olfacte de gust   Malestar  

  Mal de coll   Dolor muscular  

 

*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 la mateixa 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 
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7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19  
 

No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb 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.  

 

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

COVID-19 al centre educatiu:  

 

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com 

a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

5. El centre contactarà 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 contactarà 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 el resultat. En cas 

que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets 

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 

PER A 
L’AÏLLAMENT 

RESPONSABLE DE 
REUBICAR L’ALUMNE/A 

I CUSTODIAR-LO FINS 
QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL 
CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

P3-P4-P5-1r Aula petita 

Docent del grup estable 
o docent que el té a 

l’aula en el moment de la 
detecció. 

Tutor/a Directora 

2n-3r-4t-5é-6è Aula 

Docent del grup estable 
o docent que el té a 

l’aula en el moment de la 
detecció. 

Tutor/a Directora 
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8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

 

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, 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 es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Es 

seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana.  

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 es netejaran i 

desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament.  

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

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 se seguiran les indicacions establertes en el 

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

L’Ajuntament, entitat que contracta l’empresa de neteja que diàriament realitza aquest servei 

al centre, ha de facilitar un Pla de neteja específic. 


