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1.INTRODUCCIÓ 

La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura de                  

l’Escola Pau Romeva amb la màxima normalitat possible sigui una prioritat. 

 

La situació actual de crisi sanitària fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures              

que canvien de manera notable el funcionament de l’escola. 

 

Cal garantir les mesures de protecció i traçabilitat i només serà possible si tots els membres                

de la comunitat educativa s'involucren i comprometen plenament.  

 

L’obertura de l’escola es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre                

d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la               

normativa existent en cada moment.  

 

L’Escola Pau Romeva ha elaborat en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la               

inspecció educativa, aquest Pla d’organització (espais, esglaonaments d’entrades i sortides,          

franges, horaris, utilització dels patis, extraescolars...) que ha de ser aprovat per la direcció del               

centre prèvia consulta al Consell Escolar dins de la Programació General Anual. 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 20-21 es pugui reprendre                

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

centre educatiu i el dret a una educació de qualitat proporcionant un entorn segur, amb el risc                 

mínim assumible. 

 

La salut dels alumnes i del personal docent i no docent esdevé una prioritat i totes les mesures                  

estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.                 

A través de les mesures proposades es busca que l’escola continuï sent un espai on l’activitat                

educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable i es donin les condicions per                 

a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

Es vol afavorir la presencialitat però sense renunciar a la seguretat dels alumnes i del personal                

docent i no docent. 

 

Els pares i mares o tutors legals rebran la informació de les mesures adoptades a l’escola en                 

relació amb la prevenció i control de la COVID-19. 
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Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar però adaptables si es               

canvia el context epidemiològic.  

 

El present pla d’organització estableix: 

● Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de             

confinament parcial o tancament del centre. 

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

● Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

● Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

● Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

El pla d’organització del centre està a disposició de la Inspecció d’Educació, i es publicat a                

l’espai web del centre. 
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2.PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA         

SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la                 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

2.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Es prioritza l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la               

facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació               

i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el                 

seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que                  

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

i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un                  

docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic                

grup estable. 

 

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

permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta             

en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m) 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 nombre d’integrants del grup. 

  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i              
altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de             
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual,            
especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no              
sigui possible, l’ús de la mascareta. 
 

Cadascun dels alumnes d’educació especial ates pel SIEI estarà com norma general d’inclusió             

assignat a algun grup estable. Per tant quan es facin activitats educatives conjuntes que              

agrupin aquest alumnat, no pot tenir la consideració de grup estable de convivència i caldrà               

adoptar les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes en aquests casos. 
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A la pàgina 5 del document “Preguntes Freqüents” diu que el nombre màxim d’alumnes d’un               

grup bombolla és el que està establert a la normativa com a grup classe màxim i que cal que                   

els grups siguin heterogenis. 

2.2. Mesures de protecció personal 

Les mesures de protecció personal s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern,              

amb caràcter general o territorial. Per exemple, si en l’àmbit general el Departament de Salut               

marca que les mascaretes són obligatòries fins i tot en cas de poder mantenir la distància de                 

seguretat, aquesta mesura afectarà també als centres educatius. 

2.2.1. Distanciament físic 
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de               

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció                

per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a              

l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de                

2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un                

contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.Per tant, en els                

grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta             

en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m). L’espai de l’aula d’un grup                

estable ha d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

 

A efectes d’organització de l’espai d’aula d’un grup estable s’ha d’assegurar, en la distribució de               

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre entre cadira i cadira. En la dinàmica de               

l’aula, els grups estables no requeriran mantenir aquesta distància física. (Doc1. Preguntes            

Freqüents pàg 7) 

 

2.2.2. Higiene de mans 
Es tracta d’una de les mesures mes efectives per preservar la salut dels alumnes així com la                 

del personal docent i no docent. 

 

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

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

▪ Abans i després dels àpats, 

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents), 
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▪ 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 aliments dels àpats dels infants i dels propis, 

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

▪ Abans i després d’anar al WC, 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

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

dosificador i tovalloles d’un sol ús i de dispensadors de solució hidroalcohòlica en punts              

estratègics. (zona aules, menjador…) 

 

Es penjaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans                

en els diversos punts de rentat de mans. 

 

Per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància es promocionaran activitats              

adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...)  

 

2.2.3. Ús de mascareta 

 

COL·LECTIU  INDICACIÓ TIPUS MASCARETA 

INFANTIL No obligatòria Higiènica amb compliment de la     

norma UNE. 

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 de la     

norma UNE. 

 

L’ús de la mascareta passarà a ser obligatori durant tot l’horari lectius si les autoritats sanitàries                

ho indiquen. 
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A l’entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta ben posada i                   

en bon estat fins a la seva aula. Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per                    

desar-la en cas que sigui necessari. També caldrà portar una mascareta de reserva amb la               

seva bossa de paper o plàstic. 

En els passadissos i als lavabos hauran de portar la mascareta si coincideixen puntualment              

amb altres grups estables. 

Les mascaretes només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la).  

 

2.2.4. Requisits d’accés als centres educatius 

 

- No trobar-se en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
- No estar a l’espera dels resultats d’una PCR o altra prova diagnòstica molecular. 
- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          

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

 

 

2.2.4. 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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Les famílies disposaran d’una Llista de comprovació de símptomes (vegeu l’Annex I). La             

família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat algun símptoma compatible amb               

COVID.  

Quan la situació epidemiològica ho requereixi també es perdrà la temperatura de l’infant a              

l’escola. També es prendrà sempre que el personal de l’escola ho consideri necessari. 

 

2.3. Neteja, desinfecció i ventilació 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció (vegeu l’Annex II).  

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. 

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 del document Neteja i desinfecció en establiments i locals de             

concurrència humana. 

 

Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les               

portes, les baranes de les escales, etc.  

 

Les taules de les aules i del menjador 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              

en les manetes de les portes. 

 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups es tindrà                

previst qui en cada canvi de grup farà una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació                  

de l’espai per un altre grup. 

 

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. 
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2.3.1. 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. 

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

considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor                

gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una                

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta                 

bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha                 

indicat al paràgraf anterior. 

2.4. Promoció de la salut i suport emocional 

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

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

poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari              

adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits             

durant els mesos de confinament. 

Les primeres setmanes de tornada a l’escola s’aprofitaran per detectar i abordar situacions no              

resoltes proposant activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als              

canvis en el centre educatiu. 

 

2.5. Gestió de casos COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la 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.  
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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. (Tutoria Educació Inicial o Infantil) 

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.  

 

Veure Document: Annex III: GESTIÓ DE CASOS COVID -19 ALS CENTRES EDUCATIUS            

publicat el 13 d’agost. 
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3.ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

3.1. Alumnat 

L’ensenyament serà presencial. Es garantirà 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. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable                 

existent. 

Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de la               

Secretaria de Polítiques educatives. 

 

3.2. Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i PAS 

El Departament d’Educació determinarà la plantilla de professorat, de personal de suport            

educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons públics, tenint en               

compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19. A l’escola Pau Romeva,               
malauradament, se’ns ha comunicat que no ens correspón cap augment de plantilla            
respecte al curs passat. 
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà                

d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el marc              

de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau,               

mesures específiques de protecció. 

 

3.3. Grups estables 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu l’escola ha                

organtizat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar                 

part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva               

si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un                 

professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. 
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A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg                 

de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de                   

manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos. Aquells docents              

i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin                

mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants. Es recomana              

reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup i el nombre de grups que atengui cada                  

mestre o mestra i un professional o una professional de suport educatiu i educació inclusiva. 

 

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres             

poden entrar als centres i a les aules mantenint la distància física recomanada, han de portar                

mascareta i aplicant les mesures d’higiene i prevenció.  

 

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 disposició del mobiliari, ja sigui en              

files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

 

3.4. Espais 

El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable. 

 

3.4.1. Espais docents per a grups estables 

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 o espais clarament sectoritzats. 

 

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

si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques. 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                 
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d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris              

utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

 

3.4.2. Espai menjador 

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

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els               

espais habilitats a tal efecte. 

 

Si l’organització del centre ho permet, el menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del               

menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on                 

poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure              

junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas                  

que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida                 

entre ells per garantir la distància.  

 

Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

 

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

 

El menjar es servirà en safates individuals directament a la taula (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.  

 

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. 

 

Pla d’organització PAU ROMEVA versió 7 SETEMBRE 20 
14 



 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de                

menjador escolar mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els              

adults. El menjador ubicat a l’aula de religió serà utilitzat prioritàriament pel personal que              

demani àpat a l’empresa de menjador. 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. 

 

En el document “Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament            

d’Educació en el curs 2020-21” signat el dia 30 de juliol de 2020 pel Secretari de Polítiques                 

educatives s’indica el següent: El “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius               

en el marc de la pandèmia per COVID 19”, aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol, regula les                   

condicions d’ocupació de l’espai de menjador escolar en l’apartat 5.4.2. Segons la regulació             

que se’n fa, es preveu que els espais de menjador podran acollir el mateix nombre d’alumnes                

que han acollit aquest curs passat, disposant, això sí, les mesures de separació previstes entre               

alumnes de grups estables diferents. Per això, i amb caràcter general, els plans d’organització              

per al curs 2020-2021 haurien de preveure l’organització del servei de menjador amb el mateix               

personal i amb el mateix espai que el curs 2019-2020. No obstant això, es podran autoritzar                

increments de monitors en el cas de menjadors al límit de la seva ocupació el curs 2019-2020,                 

sempre que calgui ocupar espais alternatius, fer nous torns del servei o ampliar-ne els que ja es                 

tenien com a mesures per garantir el compliment de les previsions del document del              

PROCICAT. En qualsevol cas, aquests increments només es podran aplicar amb el vist i plau               

Consorci d’Educació. 
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3.4.3. Cuines 

En cas de tancament dels centres per a les activitats docents, la cuina podrà romandre oberta                

per fer els menús per l'alumnat amb ajut de menjador. 

 

3.4.4. Espai 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. 

L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives. 

Els vestidors en que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona                  

ventilació es podran utilitzar. 

 

3.4.5. Patis 

La sortida al pati serà esglaonada.  

Es faran 3 torns de pati. 

● Infantil: 10h a 10:30h. 

● Inicial: 10:30 a 11h. 

● Mig i Superior: 11h a 11:30h. 

Es faran sectors al pati sectoritzar-lo, procurant que no hi ha gi 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. 

 

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

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

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

màquines de cafè 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 2.3. 
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3.5. Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits i s’ha               

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

determinats. 

 

3.5.1. Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre                

d’accessos (Porta Carrer Pisuerga i Porta Carrer Cardenal Reig) i els 18 grups estables. Cal               

evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït a l’exterior del centre. 

 

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en                  

intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que              

accedeixin a l’aula del seu grup estable. 

 

Els acompanyants 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 han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les                 

mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible               

la seva estada als accessos al centre educatiu. 

 

L’Escola informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per              

tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 

 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la                

distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

 

3.5.2. Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable.                

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

i portar mascareta. 

 

Pla d’organització PAU ROMEVA versió 7 SETEMBRE 20 
17 



 

3.5.3. Ascensors 

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

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

 

3.6. Horaris 

L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del              

Departament. Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la 

necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre.              

En el cas de modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar la Gerència del Consorci                 

d’Educació de Barcelona, per a la seva aprovació. 

 

3.7. 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. 

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 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. 

 

3.8. Altres activitats 

3.8.1. Acollida matinal 

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. 
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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. 

 

3.8.2. Adaptació de P-3  
Durant el procés d’adaptació a P-3 les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula              

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida matinal. 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. 

 

Caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup                

de persones que hi ha a l’interior. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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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La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans 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. 

 

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

quirúrgica correctament posada. 

 

3.8.3. Sortides i colònies 

Durant el primer trimestre no es programarà cap excursió i segons l’evolució de la pandèmia es                

valorarà la possibilitat de fer-ne als trimestres posteriors. En cas de realitzar sortides fora del               

centre, el tutor/a lliuraria un full únic per tal que doneu l’autorització. Cal signar-lo per poder                

realitzar les activitats. 

 

3.8.4. 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 VI s’inclouen             

recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. Aquest annex és            

obsolet. Estem a l’espera de que arribi el nou. 

 

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 
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4.PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

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

L’equip docent haurà de ser estable, preferent un màxim de 2 mestres. Els professionals de               

suport educatiu (SIEI, TEI monitors, vetlladors…) dels Serveis Educatius, ONCE, podran           

intervenir en un o a diversos grups o centres. 

 
Grups 

Nº 
alu
mn
es 

Docents 
Nombre i nom 

PAE 
Nombre i nom 

Espai 
Nom i Horari 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P-3 A 25 Andrea Tomás 
Inma 
Yolanda 

 Vanessa P-3 A  

P-3 B 25 Nara Tomás 
Inma 
Yolanda 

 Vanessa P-3 B  

P-4 A 25 Feli Berna 
Inma 
Tomás 

  P-4 A  

P-4 B 24 Jordi T Berna 
Inma 
Tomás 

  P-4 B  

P-5 A 26 Ana P Berna 
Tomás 
Inma 
Dulce 

  P-5 A  

P-5 B 24 Montse Ba Berna 
Tomás 
Inma 
Dulce 

  P-5 B  

1r A 25 Belén Mar 
Yolanda 
Dulce 
Raquel 

  1r A  

1r B 25 Chari Mar 
Yolanda 
Dulce 
Raquel 

  1r B  

2n A 25 Mercè Mar 
Dulce 

  2n A  
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Raquel 

2n B 26 Àngels Mar 
Dulce 
Raquel 
Mercè 

  2n B  

3r A 26 Loli Yolanda 
Raquel 
Montse V 
Mar (Reli) 

  3r A  

3r B 25 Cristina L. Yolanda 
Raquel 
Montse V 
Mar (Reli) 

  3r B  

4t A 25 Reme Terç Yolanda 
Montse V. 
Raquel 
Berna 
Mar (Reli) 

  4t A  

4t B 25 Pilar Terç Yolanda 
Montse V. 
Raquel 
Berna 
Mar (Reli) 

  4t B  

5è A 25 Clara Mar 
Montse V. 
Berna 
Tomás 
Montse Bu. 

  5è A  

5è B 25 Montse Bu Mar 
Tomás 
Clara 
Montse V. 
Berna 

  5è B  

6è A 25 Jordi M Gemma C. 
Yolanda 
Tomás 
Mònica 
Mar (Reli) 

  6è A  

6è B 26 Mònica Gemma 
Jordi 
Yolanda 
Tomás 
Mar (Reli) 

  6è B  
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Per poder-ho complimentar necessitem encara acabar la distribució horària del personal. 

4.2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Entrada Relaxada a Infantil és de 9h a 9:20h. i la Sortida Relaxada és de 15:40h a 16h.                  

Aquest fet permet esponjar les entrades i sortides. 

Accés Grup Horari d’entrada Horari Sortida 

 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Pisuerga 
(Accés gran) 

P-3 A De 9h a 9:20h Porta gran De 15:40h a 16h P. Petita 

P-3 B De 9h a 9:20h Porta gran De 15:40h a 16h P. Petita 

P-4 A De 9h a 9:20h Porta gran De 15:40h a 16h P. Petita 

P-4 B De 9h a 9:20h Porta gran De 15:40h a 16h P. Petita 

P-5 A De 9h a 9:20h Porta gran De 15:40h a 16h P. Petita 

P-5 B De 9h a 9:20h Porta gran De 15:40h a 16h P. Petita 

3r A 8:50h 15:50h 

3r B 8:50h 15:50h 

4t A 8:50h 15:50h 

4t B 8:50h 15:50h 

 
 
 
 
 
C/ Cardenal Reig 
(costat parking) 

1r A 9h 16h 

1r B 9h 16h 

2n A 9h 16h 

2n B 9h 16h 

5è A 8:50h 15:50h 

5è B 8:50h 15:50h 

6è A 8:50h 15:50h 

6è B 8:50h 15:50h 
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4.3. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

Aquest pla es troba desplegat al Veure document Annex II: Planificació de la ventilació,              

neteja i desinfecció en centres educatius. On es proposa un quadre amb tots els aspectes a                

tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut. 

 

Els serveis de neteja que disposarem, mentre no s’indiqui una instrucció diferent, seran: 

a) Una neteja diària (com fins ara) 

b) Un reforç amb la presència d’un recurs de neteja en horari lectiu per diferents               

repassos. (incloent l’hora d’acollida)* 

● Repàs de neteja dels espais desprès de l’acollida al matí. 

● Repàs de neteja dels lavabos del centre (durant la jornada lectiva) 

● Repàs de neteja del menjador després de cada àpat (per diferents grups            

estables). O en el cas de que s’opti per efectuar l’àpat a les aules, es farà un                 

repàs de neteja de les aules just després de l’àpat. 

● Repàs dels vestuaris. (només si es fessin servir per diferents grups estables            

dintre d’un mateix dia) 

● Repàs de neteja d’elements d’alt contacte amb les mans. (baranes, interruptors           

de llum, poms de portes) 

c) El nostre servei tècnic per l’aclariment o acompanyament en algun tema vinculat 
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5. PLA D’ENSENYAMENT VIRTUAL 

Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment               

del curs 2020-2021, cal vetllar per garantir que tot l’alumnat disposi de connectivitat, de la               

formació necessària i de les eines adequades per poder treballar des de casa en modalitat               

telemàtica en aquests possibles períodes de confinament. 

 

Quan calgui aplicar modalitat no presencial també cal disposar d’altres materials en diferents 

suports que permetin treballar autònomament des de casa. 

 

Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements i competències,          

sempre que sigui possible, s’hauran de preveure de forma presencial. No obstant això, les              

activitats formatives establertes tant presencials com no presencials tenen la mateixa           

consideració en l’avaluació contínua de l’alumnat. 

 

En la formació telemàtica l’atenció personalitzada de l’alumnat és cabdal. Per tant, és necessari              

que hi hagi un tutor o una tutora responsable de cada grup reduït d’alumnat per poder facilitar                 

l’acompanyament i el suport que requereixin. Té la doble funció d’oferir suport personal a              

l’alumnat per garantir la seva fidelització i també poder atendre les seves necessitats formatives              

de l’àmbit acadèmic. 

 

La importància de programar i concertar entrevistes periòdiques amb l’alumnat i, sobretot, amb             

aquells que mostren més dificultats, té rellevant importància en aquest context. 

 

S’haurà de dedicar una atenció especial a l’alumnat vulnerable, acompanyant de forma            

personalitzada la seva activitat formativa des de l’inici. En aquests casos, utilitzar les eines              

telemàtiques sincròniques pot ser de gran ajuda. 
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NIVELL 
  

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 

INFANTIL Padlet: 
Plataforma 
Editorial Casals 
 
Correu electrònic 
coorporatiu 
 

Meet (3 sessions 
setmanals amb 
el tutor i amb 
l’especialista a 
l’hora que 
correspondria 
segons el seu 
horari). 
 
Correu electrònic 
coorporatiu 

Correu electrònic 
coorporatiu. 
 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o 
l’alumne ho 
requereix 

Meet 
Correu electrònic 
coorporatiu. 
 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o la 
família ho 
requereix 

CICLE 
INICIAL 

Classroom: més 
les aplicacions 
que cada tutor 
faci servir. 
Exemple: 
liveworksheets, 
thinglink, 
genially, paint 
editor... 
Correu electrònic 
coorporatiu 
 
 

Meet (3 sessions 
setmanals amb 
el tutor i amb 
l’especialista a 
l’hora que 
correspondria 
segons el seu 
horari). 
Correu electrònic 
coorporatiu 
 
 

Correu electrònic 
coorporatiu 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o l’alumne 
ho requereix 

Meet 
Correu electrònic 
coorporatiu 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o la 
família ho 
requereix 

CICLE 
MITJÀ 

Classroom: més 
les aplicacions 
que cada tutor 
faci servir. 
Exemple: 
liveworksheets, 
thinglink, 
genially, paint 
editor... 
Correu electrònic 
coorporatiu 
 
 

Meet (3 sessions 
setmanals amb 
el tutor i amb 
l’especialista a 
l’hora que 
correspondria 
segons el seu 
horari). 
Correu electrònic 
coorporatiu 
 
 

Correu electrònic 
coorporatiu 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o 
l’alumne ho 
requereix 

Meet 
Correu electrònic 
coorporatiu 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o la 
família ho 
requereix 
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CICLE 
SUPERIOR 

Classroom: més 
les aplicacions 
que cada tutor 
faci servir. 
Exemple: 
liveworksheets, 
thinglink, 
genially, paint 
editor... 
Correu electrònic 
coorporatiu 
Moodle de 
l’escola 
 
 

Meet (3 sessions 
setmanals amb 
el tutor i amb 
l’especialista a 
l’hora que 
correspondria 
segons el seu 
horari). 
Correu electrònic 
coorporatiu 
 
 

Correu electrònic 
coorporatiu 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o 
l’alumne ho 
requereix 

Meet 
Correu electrònic 
coorporatiu 
Trucades 
telefòniques si la 
situació o la 
família ho 
requereix 
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