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1. INTRODUCCIÓ  

El Pla d’actuació que us presentem pretén establir les bases per tal que el curs 2021/22 es pugui 

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

persones de l’escola, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de la infància a una educació de 

qualitat 

Aquest Pla es basa en els normes i orientacions establertes pel Departament d’Educació referent a 

les instruccions per al curs 2021-22 dels centres educatius de Catalunya de  maig de 2021, que dóna 

instruccions de l’organització i funcionament dels centres públics d’Educació Infantil i Primària per al 

curs 2021/22. 

Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar 2021-22. No obstant 

això  han de ser fàcilment adaptables si es canvia el context epidemiològic i dels progressos dels Pla 

de vacunació i de la immunitat de grup. 

1.1.Diagnosi 

Els estudis revelen que la gran majoria dels infants que han passat la covid presenten quadres 

asimptomàtics o molt lleus de la malaltia. 

Aquest curs hem estat capaços de tenir oberta l’escola tots els dies i només en moments puntuals 

hem hagut d’aïllar algun grup-classe. El centre no ha estat focus de contagis gràcies a seguir 

escrupolosament les mesures que el departament de Sanitat ens havia marcat. 

Aquesta proposta es basa en quatre grans pilars: seguretat, salut, equitat i vigència. 

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia i mentre no s’assoleixi la 

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la 

traçabilitat dels casos. 

2.1. Grups de convivència estable 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. Es tracta de 

grups estables d’alumnes amb el seu tutor/ra.  Es tracta 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 m.  

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, es 

compliran rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la 

mascareta. 
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2.2 Mesures de prevenció personal 

Dins del grup estable no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m 

o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2.  

Quan s’estigui en espais tancats o a l’aire lliure amb persones de diferents grups de convivència 

s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i 

l'ús de la mascareta.  

2.3 Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les alumnes, així com la 

del personal docent i no docent. 

S’assegurarà el rentat de mans sempre : 

● A l’entrada i sortida a l’escola, 

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

● Abans i després dels àpats 

● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida del pati). 

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

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

● Abans i després d’estar en contacte amb els aliments dels infants i propis, 

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

● Abans i després d’anar al lavabo, 

● Abans i després de mocar un infant,  

● I com a mínim una vegada cada dues hores. 

Es garantiran diversos punts de rentat de mans  (amb dosificadors amb sabó i tovalloles d’un sol ús 

als lavabos i al menjador). 

Els dispensadors de solució hidroalcohòlica seran per  ús del personal del centre. 

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

de mans correcte i la seva importància. 

Cal que es col·loquin pòsters explicant els passos del rentat de mans en diversos punts de rentat de 

mans. 

         CURS ESPAI DE RENTAT DE MANS 

P3 Lavabo de dins de l’aula 

P4 /P5 Lavabo pis de baix 
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         CURS ESPAI DE RENTAT DE MANS 

1r Abans i després del pati al lavabo del mòdul 
Resta de temps lavabo pis de baix 

2n Dins de l’aula 

3r Dins l’aula multi ús 

 

4t Passadís pis de dalt  

5è Passadís pis de dalt  

6è Passadís pis de dalt  

Mestres i altre personal de centre Lavabos de mestres 

 

2.4. Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, 

l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou curs escolar 21-22. 

De 1r a 6è és obligatòria. Per a l’alumnat  de 3 a 6 anys no és obligatòria però si recomanable quan 

s’està en contacte amb altres grups de convivència. Las mascareta indicada en l’àmbit educatiu és 

de tipus higiènic en compliment de la normativa UNE. 

No es recomana l’ús de mascaret si impedeix respirar amb normalitat o bé si la persona que la porta 

no és capaç de treure-se-la sense ajuda.  

L’alumnat ha de venir amb mascareta posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular 

amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper, 

roba o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. És necessari portar-ne una de recanvi dins la 

motxilla.  

Entre grups de convivència no estables, s’haurà de respectar la distància mínima d’1, 5 metres entre 

els nens i nenes sempre que sigui possible:  

● Quan es vagi al lavabo o al pati caldrà portar la mascareta. 

● Quan es jugui al pati a l’espai del grup estable no serà necessari portar-la posada però 

l’hauran de portar per quan es torni a entrar fins que estiguin dins del seu grup estable. 

● Per al personal docent i no docent: és obligatòria en tot moment. 

● El personal vulnerable també l’ha de dur sempre. 
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El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres abans de l’inici de curs mascaretes higièniques 

per a tots els professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un 

possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre. A més, i de manera particular, es lliurarà 

material complementari per a situacions específiques. 

En qualsevol cas, s’aniran seguint les indicacions de salut en cada moment.  

 

2.5 Requisits d’accés als centres educatius 

Per a poder trobar l’equilibri entre educació i seguretat es prendran les mesures següents: 

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 

37,5, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal 

de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 

*Com que el mal de coll i refredat nasal són molt habituals en els infants, només s’han de 

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

la llista de símptomes. 

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

10 dies anteriors. 

● Important: L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

 

Per establir un control dels símptomes, les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut 

dels seus fills i filles. A l’inici de 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 

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

moment. 

● A més, es comprometen a no portar l’infant a l’escola en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho 

immediatament a la direcció de l’escola per tal de poder prendre les mesures oportunes i a 

mantenir el centre educatiu informat en tot moment. 

L’escola disposa de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumnes o 

alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la 

temperatura diàriament en el moment d’accés al centre. 

Es facilitarà a les famílies la llista de comprovació de símptomes annexa, per tal que puguin anar 

fent el control i es comuniqui al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 

situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la implementació d’altres mesures 

addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 
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En cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat si contrau infecció per SARS-COVID2, es valorarà de manera conjunta -amb família o 

persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat presencialment a l’escola. Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels 

seus fills/es.  

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, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o 

encefalopaties moderades o greus. 

Si el nen/a presenta febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de 

cap, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular, no podrà portar l’infant a l’escola i haurà de 

contactar amb el centre d’atenció primària més proper. 

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 rebran una valoració del servei de 

prevenció de riscos laborals per tal d’establir, en cada cas, les mesures addicionals que s’hagin 

d’assignar. 

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. 

2.6 Neteja, ventilació i desinfecció 

● Ventilació d’espais 

 

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

 

 Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 

ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé 

provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal 

que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire 

exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.  

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

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

encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.  

 Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i 

vestíbuls) a l’exterior.  

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

l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada 
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després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de 

l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar 

l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades 

abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les 

finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.  

 Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per 

renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort 

tèrmic fins que retorni l’alumnat.  

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

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

cada hora lectiva.  

● Pautes generals de neteja i desinfecció: 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-22 no serà 

necessària l’aplicació de neteja establerta per al curs 2020-21. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es valora la importància 

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

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

condicions d’higiene. 

Les zones exteriors són espais de baix risc en transmissió del coronavirus. Per aquest motiu 

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

a l’aire lliure. 

El personal de neteja haurà d’assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 

 

● Gestió de residus 

 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

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

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

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

material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una 

segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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2.7 Promoció de la salut i suport emocional 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per  

a molts infants. Així, el dol de la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte 

socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d’infants. 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són 

imprescindibles en qualsevol context: 

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

● Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

● Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

 

2.8 Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció. 

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 el centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 

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

entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per 

tant, hem dissenyat un protocol molt clar d’actuació, d’acord amb les directrius dels Departaments 

d’Educació i Salut en cas de detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida coordinació entre els 

Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública. 

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP 

● Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut. 

● Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de grups no ho són. 

● Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 10 dies després del darrer contacte amb 

el cas positiu. 

● La novetat d’aquest curs és: Les persones que ja han passat la covid o bé j estan vacunades amb la 

pauta complerta aniran a la farmàcia a ferse un test ràpid entre el dia 0 i dia 1. 

La resta de persones del grup estable s’ha de fer una prova PCR entre els dies 4 i 6 del contacte. 

● El resultat negatiu d’un membre del grup ( no vacunat i que no hagin passat la covid) hauran de 

mantenir l’aïllament durant 10 dies, que és el període màxim d’incubació del virus. 

● La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament 

domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 
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hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització 

d’una PCR de control. 

En resum, davant d’un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-

19 dins de l’horari lectiu: 

1. La tutora, cotutora, o un membre de l’equip directiu, portarà l’infant a l’aula d’aïllament (aula 
petita logopeda que es troba al mòdul extern). 

2. Si no la porten, es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant l’infant com la persona que estigui al 
seu càrrec en aquell moment). 

3. La direcció/ tutora o cotutora contactarà amb la família per tal que vingui a buscar a l’infant i el 
porti al CAP. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061. 
5. La direcció contactarà amb el RECO (referent covid) del Departament de salut. 
6. La família o la persona amb simptomatologia s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. En cas que finalment es confirmi 
el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 
estrets no vacunats i/o que no hagin passat la malaltia. 

● La comunicació entre els SSTT d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, 

entre l’escola i els SSTT de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control 

de brot. 

 

El registre del seguiment dels possibles casos tindrà la informació següent: 

● Nom de l’alumne 

● Dia i hora de la detecció 

● Nom de la persona del centre que ha seguit el protocol amb l’infant i del familiar que l’ha 

vingut a recollir. 

● Persona referent de salut, del centre d’atenció primària. 

● Persona referent del centre en relació amb el seguiment del cas amb Salut. 
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3. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre. 

3.1 Organització dels grups estables d’alumnes, docents, altres professionals  i espais. 

Hem configurat els grups seguint el grup clàssic d’un grup per curs. Per la qual cosa al centre hi ha 9 

grups estables. 

GRUPS DOCENTS Personal Atenció Educativa ESPAI 

 Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3  

(7) 
1 Noemí Minguet 4  

1.mestra EE 

2. Vetlladora 
P3 

Informàtica 

 

P4 

(13) 
1. Núria Granyó  4   P4 

Informàtica/ 

biblioteca 

P5 

(14) 
1.Cristina Sumalla 4  

1.mestra EE 

2. Vetlladora 
P5 

Informàtica 

biblioteca 

1r 

(14) 

1. Maria Bernaus 

2. Carme Jové 
6   Aula 1r  

Informàtica 

biblioteca 

2n  

(17) 

1. Mercè Vives  

 

7 

 
1.vetlladora  2n 

Informàtica 

biblioteca 

3r  

(12) 

1.Anabel Vizcaino 

2. Raquel Torres 
7  1. Logopeda 3r 

Informàtica 

biblioteca 

4t 

(11) 
1. Amàlia Solé  8   4t 

Informàtica 

biblioteca 

5è  

(14) 

1.Anna Solé 

2.Dolors Salla 
5   5è 

Informàtica 

biblioteca 

6è 

(10) 
1. Arturo Romero 5 

 

 
1.Vetlladora  6è  

Informàtica 

biblioteca 
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3.2 Horari i gestió d’entrades i sortides 

Enguany recuperem la sisena hora. De manera que l’horari marc serà el marcat en el següent 

esquema. 

Les entrades i sortides del centre s’han de fer de manera esglaonada, tenint en compte, el nombre 

d’accessos i el nombre de grups estables. 

Disposem de 2 portes per accedir al centre i les entrades i sortides dels infants seran per grups 

estables. 

Es senyalitzaran els itineraris de cada grup fins a l’aula corresponent. La persona o persones 

referents dels grups dels petits i dels grans de cada grup esperaran els infants a les hores d’entrada i 

els acompanyaran al punt d’accés a les hores de sortida. En el cas del grup dels mitjans la monitora 

de l'acollida els acompanyarà a les files. 

L’alumnat haurà de dur posada la mascareta fins que hagi accedit a l’aula corresponent. 

La persona acompanyant dels infants no podrà accedir al recinte escolar si no ho indica el personal 

del centre, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.  

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

distància necessària i portar la mascareta posada. 

Consideracions en relació a l’educació infantil 

En relació als infants de P3 i la seva adaptació al centre  s’ha considerat un espai d’entrada diferent 

mitjançant la porta del lavabo de la classe de p3 (el pati tancat amb fustes que dona al costat de la 

Farmàcia).  

CURS I ALUMNES ACCÉS AL CENTRE HORA ENTRADA I SORTIDA 

P3  Avinguda  Catalunya 9:00 A 13:00/15:00 A 17:00 

P4  Avinguda Catalunya 9:00 A 13:00/15:00 A 17:00 

P5   Avinguda Catalunya 9:00 A 13:00/15:00 A 17:00 

1r C/ Bonaire 8:55 a 12:55/ 15:05 a 16:55 

2n C/ Bonaire 8:55 a 12:55/ 15:05 a 16:55 

3r C/ Bonaire 8:55 a 12:55/ 15:05 a 16:55 

4t C/ Bonaire 8:55 a 12:55/14:55 a 16:55 

5è C/ Bonaire 8:55 a 12:55/14:55 a 16:55 

6è C/ Bonaire 8:55 a 12:55/14:55 a 16:55 
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El grup de P3, P4 i P5 que anomenem “Escola Petita” comparteixen espais d’entrades i sortides 

però cada grup s’esperarà en un lloc diferent. 

El grup de 1r, 2n i 3r que anomenem “Escola Mitjana” i el grup de 4t, 5è i 6è que anomenem 

“Escola Gran” comparteixen espais d’entrades i sortides però cada grup s’esperarà en un lloc 

diferent. 

En cadascun dels grups d’entrada i sortida hi haurà una persona responsable del control. 

A l’hora del menjador les monitores aniran al pati corresponent a buscar a l’alumnat que es queda a 

dinar i a l’hora d’entrada els acompanyaran a les files. 

Començaran a entrar sempre els alumnes del grup de més edat. 

Els 5 minuts de diferència entre primària i infantil permeten que una família que té un alumne a 

cadascun dels dos grups pugui acompanyar-los. 
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3.3 Circulació dins del recinte 

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

coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la distància interpersonal de 1,5 

m i dur mascareta. 

3.4 Altres espais 

3.4.1 Espai menjador 

El servei del menjador el gestiona el Consell Comarcal a través de Qualia SCL.  

El servei de menjador aquest curs, degut  les obres que es realitzaran, ocuparà les dues aules del 

mòdul ( fins a la finalització de les obres). 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les 

superfícies, les recomanacions principals del menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de 

mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable. 

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les han de fer 

exclusivament per al seu grup de convivència.  

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

separació entre l’alumnat dels diferents grups, així com organitzar separadament l’entrada de la 

sortida. 

● Rentat de mans: 

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final de cada activitat, i a l'inici i final de 
cada àpat. El rentat serà amb aigua i sabó . 
 

● Ús de mascaretes 

L’ús de les mascaretes és obligatori per tot l'equip de monitoratge. Els infants poden no dur-la en 
cas de trobar-se amb el seu grup de convivència. 

● Neteja i desinfecció 

La neteja de l’espai la realitzarà l’empresa Qualia, seguint els protocols elaborats per les autoritats 
sanitàries. 
S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials 
després de cada servei amb els productes reglamentaris. 
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● Activitats a l’aire lliure 

Pel que fa a la modalitat d'activitats prioritzarem les activitats a l'aire lliure o en espais oberts i amb 
ventilació natural. 
 

● Menjador en cas de confinament  d’un grup o més grups estables o de tot el centre 
 

 Es confina el centre o una aula concreta.  

 Tenim la llista del centre/aula d'aquelles famílies que volen fer ús del menú per emportar.  

 Qualia es posa en contacte amb les famílies inscrites prèviament, per avisar-les quan i com 
podran recollir el menú. 

 Ho entregaran amb línia calenta (o freda en cas de que no es pugui sortir de casa i haguessin 
de fer porta-porta per entregar 2-3 menús directe).  

 Envàs d'un sol ús.  

 Possibilitat de recollir-ho per part d'amics i coneguts famílies que autoritzin. 

 Respectant els horaris de recollida que es dicti des del centre. 

 Respectant  les distàncies i normes de mascareta. 

3.4.2 Espais esportius 

Aquest curs, degut a les obres que es duran a terme al llarg del curs al poliesportiu municipal es 

faran les activitats d’educació física a l’aire lliure. En qualsevol cas, és la recomanació que es fa des 

del Departament de Salut i Educació. 

Si l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. 

3.4.3 Patis 

● Disposem de dos patis grans que permeten sortir més d’un grup estable en cada torn. 

Seguirem com el curs passat fent ús del pati sectoritzat. 

La sortida al pati es farà de manera esglaonada. 

CURS I ALUMNES PATI HORARI D’ESBARJO 

P3, P4 I P5 Av Catalunya 10:15 a 10:45 

1r, 2n i 3r Av Catalunya 11:00 a 11:30 

4t, 5è i 6è C/Bonaire 11:00 a 11:30 

Al pati si es mantenen els grups estables no cal fer ús de la mascareta. Els infants han de dur la 

mascareta posada fins al pati, i per tant, se l’han de treure un cop a l’exterior i desar-la 

adequadament. 
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3.4.4 Espai de treball per al professorat  

Els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de 1,5, sent obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar especial atenció a la 

ventilació correcta de l’espai. 

 

● Quan no es puguin mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques. 

● Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i ús de la 

mascareta. 

● Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre 

que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb 

ventilació i ús de la mascareta, en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb 

tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de la mascareta. 

3.4.5 Acollida i activitats extraescolars 

● L’acollida matinal i la de la tarda s’oferirà per part de l’AMPA a través de l’empresa Qualia 

Lleure, en coordinació amb l’escala esglaonada dels diferents grups estables prevista en 

aquest pla. L’horari d’acollida matinal s’iniciarà a les 8:30. L’espai d’acollida serà 

preferentment el pati  de l’Avinguda de Catalunya ja que  permet mantenir la distància 

interpersonal de 1,5 metres.   

● A l’hora d’anar a la fila per entrar al matí: 

Grup dels Petits (P3, P4 i P5)  la tutora del grup estable anirà a buscar l'alumnat del seu grup 

a l’aula del mòdul. 

Grup del Mitjans (1r, 2n i 3r) i Grans (4t, 5è i 6è) la monitora d’acollida els acompanyarà a les 

files. 

● Pel que fa a l’acollida i activitats extraescolars de la tarda. 

Grup dels Petits (P3, P4 i P5)  la tutora del grup estable acompanyarà l’alumnat del seu grup 

a l’aula del mòdul. 

Grup del Mitjans (1r, 2n i 3r) i el grup dels grans  (4t, 5è i 6è) la monitora d’acollida els anirà a 

buscar a la sortida. 

● Durant l’acollida i les extraescolars, i donat que hi haurà nens de diferents grups estables, 

caldrà que portin la mascareta tant l’alumnat com la monitora. 

● A la tarda s'oferiran activitats extraescolars previstes en la programació general anual, 

sempre que hi hagi un nombre suficient d’infants, prioritzant aquelles que es fan en espais 

oberts com la pista o en espais més grans com el poliesportiu i la sala de reunions del 

poliesportiu, tot i que aquest curs, degut a les obres que es duen a terme, no es podrà fer ús 

del poliesportiu.  
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3.4.6 Sortides i colònies 

● Sempre que es garanteixi el compliment de les mesures higièniques i de seguretat es 

planificaran les sortides fora del centre, tant a l’entorn més proper com en autobús. 

● Per les sortides en bus que contemplin més d’un grup estable caldrà que tot l’alumnat dugui 

la mascareta posada durant tot el trajecte. 

3.4.7 Festes escolars 

 

Les festes escolars que s’organitzin en espais interiors han de vetllar per garantir 

l’agrupament en grups estables de convivència. 

En cas que les celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la 

participació de famílies evitant les aglomeracions. Es pot organitzar en grups de convivència 

estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. Es recomana que les persones 

participants duguin la pauta completa de la vacunació. No es pot menjar ni beure. 

 

3.4.8 Participació de les famílies en els centres educatius 

● Les reunions d’inici de curs amb les famílies d’un grup han e ser preferiblement virtuals, tot i 

que tenint en compte la realitat del context, el centre pot valorar dur-les a terme en un 

format híbrid sempre que es respecti l’aforament  que permeti l’acompliment de les 

mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i ventilats. Cal limitar-ne la 

durada i garantir l’ús de mascareta i distància física recomanada de les persones assistents, i 

aplicar les mesures d’higiene i prevenció. És preferible que les persones participants a les 

reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa. 

● En el cas que les reunions es duguin a terme a l’aire lliure cal mantenir la distància física 

recomanada, l’ús de mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. 

● Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per 

assolir l’objectiu de la trobada s’ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries 

establertes en cada moment. 

 

3.4.9 Inspecció educativa i serveis educatiu 

 

La Inspecció educativa i les persones dels serveis educatius treballaran de manera presencial 

als centres en les tasques que els són pròpies. 

Pel que fa a les reunions de la Inspecció i els serveis educatius, cal respectar l’aforament que 

permeti el compliment de les mesures sanitàries i es puguin fer en espais oberts i/o 

ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l’ús de mascareta i la distància física recomanada 

de les persones assistents, i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. 
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4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

En el supòsit de confinament tant total del centre com parcial d’un grup estable, l’escola 

seguirà aquestes línies mestres, tot i que podria anar implementant altres mesures segons 

vagi evolucionant la situació i vagin indicant les autoritats educatives: 

a) En el període de les primeres 24 hores de situació de confinament s’establiran la 

calendarització per part dels docents de les actuacions previstes i s’iniciarà el pla de 

treball en confinament. 

b) El tutor/a i cotutora del grup serà el responsable de la comunicació i coordinació amb 

els/les alumnes del seu grup pel que fa a l’acció educativa.  

c) Els grups de referència seran els agrupaments oficials del centre, és a dir, els grups de 

nivell. 

d) L’Equip Directiu del centre serà responsable de la coordinació de l’equip docent del 

centre i altres administracions i/o serveis. En aquest sentit s’establirà un calendari de 

trobades virtuals de coordinació. 

e) Per assumptes de caire general i per contactar amb la direcció el mitjà de comunicació 

preferent serà el correu del centre c5000584@xtec.cat. Cada grup estable disposarà del 

seu correu d’aula que servirà específicament per contactar el tutor i tractar assumptes 

propis del grup. S’utilitzarà també el telèfon per aquelles situacions que es cregui 

necessari, i sempre tenint com a referència l’interès superior del benestar del menor. 

 

Els sistemes de treball que s’establiran són els següents: 

 

● Educació Infantil (P3, P4, P5) En cas de confinar un grup d’infantil, el centre compta amb un 

dossier que s’entregarà el dia del confinament. Aquest dossier permet treballar l’alumnat, en la 

mesura del possible, amb la màxima autonomia. També s’utilitzarà el CORREU ELECTRÒNIC I LA 

PÀGINA WEB DEL CENTRE. 

● També es faran petites videoconferències per parlar, per explicar com es senten, què han fet, 

explicar contes, etc.. 

● A Cicle Inicial (1r i 2n) 

CORREU ELECTRÒNIC I PÀGINA WEB DE CENTRE: per tal de fer arribar les tasques. 

Es formarà els alumnes i a les famílies durant els primers mesos del curs per tal 

que siguin capaços d’entrar a la pàgina web. 

 

Es penjaran o s’enviaran les propostes de treball i materials complementaris, i per altra 

banda, s’utilitzarà pel retorn de tasques de l’alumnat i la seva avaluació per part del docent, 

coavaluació i retroacció dels companys/es. 

El professorat ha de fer el seguiment pedagògic i en el cas que sigui necessari, telefònic, de 

l’alumnat que està treballant a casa, per garantir el seu benestar emocional. 

Durant els dies que duri el confinament cal assegurar el treball i el contacte amb les 

mailto:c5000584@xtec.cat
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diferents persones especialistes (anglès, música i educació física) amb propostes pròpies de 

cada àrea. 

 

● Alumnat de Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è) 

PLATAFORMA MOODLE-EIX: Es farà formació a tots els alumnes durant els 

primers mesos per tal de vehicular tots els fluxos d’informació a través 

d’aquest entorn. 

 

Aquesta plataforma servirà, en primer lloc, per penjar les propostes de treball i materials 

complementaris, i per altra banda, s’utilitzarà pel retorn de tasques de l’alumnat i la seva 

avaluació per part del docent, coavaluació i retroacció dels companys/es. 

Es seguirà la planificació que s’hagi fet dels diferents àmbits i amb activitats de caire 

competencial i globalitzades i que l’infant pugui fer de la manera més autònoma possible. 

També es disposa de quaderns de llengua i matemàtiques que en cas de confinament es 

podrien utilitzar. 

 

Durant tot el curs, presencial o no, s’utilitzarà aquests mitjans per realitzar activitats de 

reforç i/o ampliació. També s’usaran en cas que algun alumne/a no pugui assistir a l’escola 

per ser positiu en COVID-19 i/o hagi de fer quarantena. 

 

El professorat ha de fer el seguiment pedagògic i en el cas que sigui necessari, telefònic, de 

l’alumnat que està treballant a casa, per garantir el seu benestar emocional. 

Durant els dies que duri el confinament cal assegurar el treball i el contacte amb les 

diferents persones especialistes( anglès, música i educació física) amb propostes pròpies de 

cada àrea. 

 

• PLANS DE TREBALL: S’establiran uns plans de treball establint una 

periodicitat, on hi figuraran exercicis i activitats obligatòries de les 

diferents àrees. Els plans de treball presentaran propostes diverses en 

orientació, materials i producte esperat: vídeos, gravacions àudio, 

presentacions digitals... 

 

Tot el treball realitzat estarà regit sobre uns criteris d’avaluació curriculars i 

Transversals (àmbits personal, digital i acadèmic). 

Es planificaran sessions de classe virtuals, per tal d’aclarir dubtes, fer el seguiment 

pedagògic i emocional dels infants, treballar la comunicació i expressió oral, i també, si 

s’escau es podrien planificar contactes amb les famílies, en funció del temps de 

confinament i l’evolució de la situació. 
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• VIDEOCONFERÈNCIES AMB GOOGLE MEET: En el període de confinament, es detallarà el 

nombre de videotrucades a realitzar a cada grup atenent a criteris pedagògics i 

d’edat de l’alumnat.  

 

 

 

Per tal de garantir l’equitat, es faran les gestions necessàries perquè tot l’alumnat tingui 

accés a aparells i connectivitat per tal de poder seguir el Pla de Contingència previst. En 

casos excepcionals, es podrà fer arribar material en paper a aquell alumnat que li calgui, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

 

Per tal d’optimitzar el temps de connexió i poder aprofitar al màxim els temps de treball, 

s’establirà un protocol de pautes de comportament virtuals per al bon funcionament de les 

videotrucades. A principi de curs, s’informarà als pares d’aquest protocol i se’ls farà  signar 

una carta de compromís amb l’espai virtual. Annex 2 

 

Donat el cas que un professor tingui una mala connexió, aquella sessió es deixarà de fer i es 

continuarà l’activitat en la classe virtual següent. 
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4.1 Pla de confinament 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB EL 
GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

P3, P4  i P5 Propostes didàctiques a 
través de la web i el 
correu electrònic. 

Una videotrucada a la 
setmana. 

Trucada telefònica 
individual quan es cregui 
necessària. 
Acompanyament 
emocional. 

Per correu electrònic o 
via telefònica quan es 
cregui oportú. 

1r i 2n Propostes didàctiques a 
través de la web i el 
correu electrònic. 

Contacte diari per a 
activitats d’expressió 
oral, dubtes o el que 
sorgeixi de les diferents 
matèries. 

Trucada telefònica o 
videotrucada individual 
quan es cregui necessària. 
Acompanyament 
emocional. 

Per correu electrònic o 
via telefònica quan es 
cregui oportú. 
 

3r i 4t Propostes didàctiques a 
través del Moodle Eix 

Contacte diari per a 
activitats d’expressió 
oral, dubtes o el que 
sorgeixi de les diferents 
matèries. 

Trucada telefònica o 
videotrucada individual 
quan es cregui necessària. 
Acompanyament 
emocional. 

Per correu electrònic o 
via telefònica quan es 
cregui oportú. 
 

5è i 6è Propostes didàctiques a 
través del Moodle Eix 

Contacte diari per a 
activitats d’expressió 
oral, dubtes o el que 
sorgeixi de les diferents 
matèries. 

Trucada telefònica o 
videotrucada individual 
quan es cregui necessària. 
Acompanyament 
emocional. 

Per correu electrònic o 
via telefònica quan es 
cregui oportú. 
 

 

5. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 

ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

S'aplicaran les següents mesures universals per a l’atenció de la diversitat del grup estable, i també 

les mesures addicionals i intensives en aquells infants que la CAD (Comissió d’atenció a la diversitat) 

ho consideri necessari. 

5.1.Mesures universals aplicades a tot l’alumnat 

● Tutories individualitzades. 

● Treball cooperatiu dins del grup estable. 

● Tallers d’escriptura. 

● Ambients, tallers, etc per afavorir la utilització de diverses metodologies de treball (dins del 

grup estable). 

● Educació socioemocional. 
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5.2 Mesures addicionals (aplicades a l’infant que ho necessiti) 

● Suport dins l’aula, individual o en petit grup per part de la mestra referent de suport. 

● Suport fora de l’aula, si s’escau, individual o en petit grup per part de la tutora o mestra de 

suport del grup estable. 

5.3 Mesures intensives (aplicades als alumnes NESE: alumnat amb NEE, alumnat amb dificultats 

derivades de la seva situació socioeconòmica, alumnat amb risc d’abandonament escolar) 

● CREDA (logopèdia): treball individualitzat amb l’infant.  

● CRETDIC: Assessorament en cas d’alumnat amb conductes disruptives. 

● Auxiliar d’educació especial (Vetlladora): per aquell alumnat que ho requereixi. 

● Fisioterapeuta EAP: assessorament presencial al centre per aquell alumnat que ho necessiti. 

● Psicopedagoga EAP: valoració psicopedagògica dels infants que es cregui necessari. 

● CEDIAP: (logopèdia-psicologia): coordinació per conèixer l’evolució dels infants que fan ús 

d'aquest servei. 

● Treballadora social de l‘EAP: seguiment dels infants i les seves famílies de forma telemàtica o 

presencialment als Serveis educatius. 

● Promotor: Seguiment dels casos, acompanyament de les famílies. 

5.4 Acompanyament emocional i acció  tutorial 

Al llarg del curs es vetllarà per l’acompanyament emocional de tot l’alumnat tenint en compte tot el 

que ha comportat i comporta la pandèmia. 

Seguirem fent les tutories individualitzades al Racó Escolta’m per a l’alumnat de primària i P5.  

6. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL.LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN  

Les reunions d’equip directiu es durant a terme en l’horari planificat, de manera presencial utilitzant 

la mascareta i deixant la distància adequada. 

Els diferents cicles també es reuniran un cop per setmana en una aula del seu cicle ben ventilada 

fent ús de la mascareta i respectant la distància de seguretat . 

El claustre es reunirà un cop al mes preferentment mitjançant videotrucada. 

7. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

El Consell escolar es reunirà com a mínim 3 cops l’any, preferiblement mitjançant videotrucada 

mentre duri la pandèmia. 

Si s’ha de fer la renovació de part dels membres del Consell escolar, se seguiran les instruccions 

corresponents en el moment que el Departament d'Educació les faciliti. 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Santa Creu – Anglesola 

 

Pàgina 22 de 29 
 

8. DIFUSIÓ DEL PLA D’ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENTS DE COMUNICACIÓ  

El Pla d’organització un cop aprovat el Consell escolar i informada la Inspecció, es penjarà a la web 

del centre i s’enviarà a les famílies a través del correu electrònic, que continuarà sent un dels 

mitjans de comunicació estable entre el centre i les famílies. 

A més, hi haurà infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials en els dos 

panells de l'escola i als lavabos i llocs de rentat de mans. 

9. SEGUIMENT DEL PLA 

La responsabilitat del seguiment recau en l’equip directiu que donarà les instruccions necessàries a 

l’equip de mestres per al seu compliment i els materials necessaris, proporcionats o bé pel 

Departament d’Educació o bé pel propi centre, per tal de poder seguir les instruccions en relació a 

les mesures higièniques i de seguretat. 

Quan comenci el curs i segons com estigui la situació de la pandèmia, es valorarà  la implementació 

del pla, per poder incorporar millores, sempre que es cregui convenient. 
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11. ANNEXOS 

Annex 1LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

Si el vostre fill, filla, adolescent o infant 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  Mal estar 

    

 Mal de coll  Dolor muscular 

Si a casa hi ha una persona adulta que 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  Mal estar 

    

 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 l’activitat per comunicar-ho. 

En horari d’atenció en el 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. 

 

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

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Santa Creu – Anglesola 

 

Pàgina 25 de 29 
 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Santa Creu – Anglesola 

 

Pàgina 26 de 29 
 

 

Annex 3  

Declaracióresponsable de les famílies sobre les instruccions Videoconferències GoogleMeet 

Dades personals 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor    DNI/NIE/passaport 

__________________________________________________________________ 

Nom de l’alumne/a Curs  

__________________________________________________________________ 

 

Declaro, responsablement: 

 

Que el meu fill/a durant l’assistència a les videoconferències seguirà les següents 

pautes de comportament: 

- Ser puntuals. La sessió s’obrirà 5 minuts abans i es començarà a l’hora acordada. S’enviarà 
correu d’invitació. 

- Saludar a l’entrar i silenciar el micròfon. Hi haurà moments d’intervencions i/o preguntes 
on els podrem activar, sempre respectant el torn de paraula. 

- És important que els alumnes estiguin preparats/des com si anessin a l’escola, amb és a dir,  
vestits adequadament i prestant atenció a la classe. 

- En el cas que us sigui possible, us recomanem que els alumnes de CM i CS portin auriculars 
durant la sessió per tal de centrar l’atenció i evitar distraccions amb l’entorn. 

- A cada sessió hem de portar l’estoig i la llibreta. En alguna ocasió se’ls hi demanarà a 
prèviament algun altre material: llibre, objectes... 

- Es demana que els alumnes estiguin ben visibles a la pantalla i que estiguin asseguts/des 
en una cadira a prop d’una taula per si hem d’escriure. 

- Durant el transcurs de la videoconferència els alumnes de Cicle Mitjà i Superior caldrà que 
estiguin sols/es per tal de potenciar la seva autonomia en aquesta nova manera de 
treballar. 

- Utilitzar el xat de forma adient i només quan sigui necessari. 

 

I perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat en  

les videoconferències amb la plataforma GoogleMeet. 

 

Lloc i data  Signatura pare/mare/tutor 
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Anglesola , 6 de setembre 2021 

Annex 4 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS 
Detecció i seguiment de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19 

 

Alumne/a:  

Dia i hora de ladetecció:  

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS 

 
Espai habilitat per a 

l’aïllament 

Docent que ha 

custodiat l’alumne 

fins que l’han vingut 

a buscar 

 
Persona responsable 

de trucar a la família 

Persona responsable 

de comunicar el cas als 

Serveis Territorials 

    

 
 

SEGUIMENT DE POSSIBLES CASOS 

Familiar que ha vingut a recollir l’alumne  

Docent que ha fet les actuacions  

Explicació del protocol seguit  

 
Persona de Salut amb qui es manté el 

contacte del Centre d’Atenció Primària 

 

Persona del Departament d’Educació amb 

qui es manté el contacte 
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Annex 4Llista de comprovació per l’obertura diària dels centres educatius 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un 

mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?    

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 

(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensors, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

   

Llista de comprovació per l’obertura dels centres educatius a inici de curs 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa d’un pla d’actuació davant d’un cas sospitós?    

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 

que presenten condicions considerades de risc o que estiguin embarassades 

es posin en contacte amb el servei de prevenció de riscos laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 

(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   
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El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte 

de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 

de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les 

entrades i sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material  educatius suficient per a poder garantir l’educació a 

distància en cas d’un nou confinament? 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Aquest document s’ha elaborat a petició del Departament d’Educació  i compta amb 

l’acompanyament de la Inspecció educativa.  

 

La Directora de l’Escola Santa Creu d’Anglesola 

 

 

M Ester Ribas Masalias 

6 de setembre de 2021 


