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1 INTRODUCCIÓ/MARC LEGAL 

La situació epidemiològica derivada pel coronavirus (SARS-CoV-2) obliga a estar 

permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats 

competents, especialment per les sanitàries. 

Com a conseqüència de la vigència d’aquestes noves mesures ha estat necessari 

adaptar les mesures específiques previstes per als centres de treball de 

l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, als efectes de 

preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir decididament a 

contenir el risc de contagi. 

Actualment estem en fase de desescalada i de retorn a certa normalitat, 

sempre tenint en compte les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i 

a l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per malalties emergents. 

El departament d’Educació, a partir de les instruccions del PROCICAT i el 

departament de salut, ha establert un pla de reobertura i unes instruccions de 

compliment per a la tornada a l’activitat un cop estiguem en fase 2.  

L’Escola Francesc Macià d’Òrrius, per respondre a aquesta situació estableix 

aquest pla de reobertura que concreta a la realitat pròpia del centre i del 

municipi aquelles indicacions que els documents abans indicats determinen. 

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la 

situació i unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot pedagògics. 
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2 OBJECTIUS/FINALITATS 

Les instruccions del departament marquen els següents objectius per a la  

reobertura. 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa 

educativa, en el nostre cas sisè de primària.  

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en 

cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

En el marc de l’escola aquests seran concretats de la següent forma: 

1. El suport lectiu i d’orientació.  

a. Acompanyament dels alumnes de sisè en el seu tancament d’etapa i 

transició cap a l’institut. 

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.  

a. Treballar les emocions, posant especial èmfasis en la gestió de la por, 

les pèrdues i la comunicació dels sentiments. 

b. Enfortir el vincle de grup. 

c. Cohesionar i oferir recursos a la comunitat educativa. 

3. La planificació del curs 2020-2021 

a. Previsió, a partir de les instruccions del Departament, dels canvis 

necessaris per adaptar l’activitat per evitar rebrots o adaptar-nos a 

possibles confinaments. 

b. Desenvolupament del projecte propi en diferents situacions. 
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3 OBERTURA DEL CENTRE 

L’escola s’obrirà a partir del moment en què les autoritats pertinents determinin 

que el municipi entri en fase 2, en cap cas abans de l’1 de juny. 

S’oferiran activitats tenint en compte el que determinen les instruccions del 

Departament: 

✔ Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle 

d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per 

motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense 

possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 

alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores. 

o En el cas de l’escola es tradueix amb l’obertura d’un grup de màxim 

8 alumnes per aquelles famílies que acreditin necessitar-ho. 

✔ Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 

13 com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de 

primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar 

l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de 

manera gradual i no necessàriament permanent. Cal garantir la 

continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble 

jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes. 

o Programació de dues activitats setmanals per als alumnes de sisè, 

en horari de 10 a 13h. Amb activitats de tutoria, orientació, 

educació emocional o de valors en l’entorn escolar o en el medi 

natural o equipaments esportius del poble. 

✔ Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o 

nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no 

continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. 

o Al centre no tenim previst oferir-lo, tenint en compte que encara no 

sabem disponibilitat de mestres i necessitats de les famílies, alhora 
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que cal evitar situacions de risc per al conjunt de la comunitat 

educativa. 

✔ Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura 

excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del 

dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb 

el tutor o tutora a l’aula.  

o Oferir espais de tutoria individualitzada o reunions de seguiment 

amb famílies que ho demanin prèviament. 

4 ALUMNES 

El retorn a l’escola durant el mes de juny es voluntari.  

4.1 Requisits per poder venir 

El Departament, seguint les indicacions del PROCICAT ha determinat que els 

alumnes han de complir els següents requisits per poder reincorporar-se al 

centre: 

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

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

infecciós.   

✔ Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors.  

✔ Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.   

✔ Calendari de vacunacions al dia.  

En cas que l’infant 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 
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mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren 

malalties de risc per a la CovID-19:  

✔ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 

suport ventilatori.   

✔ Malalties cardíaques greus.   

✔ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants 

que necessiten tractaments immunosupressors).   

✔ Diabetis mal controlada.   

✔ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En cas de patir alguna de les malalties citades, només podrà venir si s’ha valorat 

amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar.  En aquest cas caldrà l’informe del metge autoritzant l’assistència al 

centre. 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los 

la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas 

que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes 

compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Al moment d’accedir a l’escola, tant a alumnes com a mestres, els prendrem la 

temperatura 

4.2 Criteris i forma de determinar-los 

4.2.1 Etapa infantil. 

Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació 

socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares 

o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’educació  

 

9 

 

Escola Francesc Macià 

de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 3 a 6 anys a la 

escola per motius de conciliació hauran de presentar una declaració 

responsable d’acord el model que es facilitarà.  

4.2.2 Etapa de primària. 

S’informarà de les propostes a les famílies de sisè consultant quins alumnes hi 

participaran. 

4.2.3 Formulari consulta. 

Entre el 29 de maig i el 1 de juny les famílies respondran un formulari en que 

indicarà si necessiten el recurs de l’escola, i en quins dies en concret, alhora que 

hi adjuntaran la declaració responsable i el full de vacunacions actualitzat. 

Aquesta informació caldrà que estigui, com a molt tard, cinc dies abans de 

l’obertura per tal de poder planificar grups i mestres que els acompanyaran. 

4.3 Documents necessaris 

Amb el formulari es demanarà que se’ns faci arribar: 

1. Declaració responsable de necessitar del recurs de l’escola com a mesura de 

conciliació de la vida laboral i familiar (només alumnes d’infantil) 

2. Declaració responsable pels alumnes de sisè, entre altres coses de no haver 

presentat símptomes de COVID-19, ni d’haver estat en contacte amb 

persones amb símptomes en els últims 14 dies, ni formar part de col·lectius 

de risc... 

3. Còpia del llibre de vacunacions.  

  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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4.3.1 Grups i capacitat actuals 

Etapa Grups actuals Grups en període 

de reobertura 

Dies Nombre de 

mestres al 

càrrec 

Infantil 31 alumnes en 2 

grups 

Entre 1 i 4 grups 

de 8 

Diari 2 mestres per 

grup 

6è 11 alumnes 1 grup de màxim 

13 alumnes 

2-3 dies a la 

setmana 

1-2 mestres 

4.4 Activitats a dur a terme 

Amb la finalitat de poder determinar la traçabilitat de qualsevol cas de contagi 

que es pugui esdevenir, es durà un registre diari d’assistència de totes les 

activitats, tant d’alumnat com d’adults. 

Les activitats que es duran a terme a totes les etapes, i adaptades a les seves 

edats seran del següent tipus: 

4.4.1 Presencials grupal 

Activitats amb la finalitat de treballar els aspectes emocionals i personals 

derivats del confinament perllongat que han estat vivint i que serveixin per a 

orientar i ajudar als alumnes: 

✔ Activitats de tutoria 

✔ Activitats de grup 

✔ Activitats d’educació emocional 

✔ Activitats de valors  



Generalitat de Catalunya 

Departament d’educació  

 

11 

 

Escola Francesc Macià 

✔ Vinculats a tallers d’expressió 

Aquestes activitats tindran un fort caràcter lúdic i es podran dur a terme ens els 

espais oberts del centre o exteriors del municipi. Intentant evitar el 

tancament perllongat en l’espai aula. 

Sempre es tindrà en compte les consideracions i recomanacions del PROCICAT 

respecte a distanciament, hàbits higiènics i rutines de seguretat. 

4.4.2 Presencials individual 

Un dia a la setmana es planificaran reunions de seguiment individual o amb la 

família. Aquestes poden ser demanades per la família, per l’alumnat, pel tutor/a 

o per l’EAP o altres serveis d’assessorament i seguiment. 

Sempre seran amb cita prèvia i amb l’assistència d’un únic familiar. En el cas de 

l’escola hi participaran els mínims adults possibles.  

4.4.3 Telemàtica 

És continuarà amb l’activitat telemàtica, tot i que el volum de les tasques 

s’adaptarà per tal que tant els alumnes com els mestres puguin fer el seguiment 

de tot. 

4.5 Calendari i Horaris 

El curs finalitzarà de forma telemàtica el 19 de juny. 

El calendari marc d’activitats serà (depenent de la disponibilitat dels mestres). 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Presencial 

Infantil Infantil Infantil Infantil Infantil 

  6è  6è 

Tutories 

ind. 

CM CI INF CS  

5 PERSONAL DE L’eSCOLA 

Les instruccions recollides en aquest document afectaran a tot el personal del 

centre, mestres, vetlladora, conserge i personal de neteja. 

5.1 Personal de risc 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària 

són:  

✔ Persones amb diabetis,  

✔ Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió,  

✔ Malaltia hepàtica crònica severa,  

✔ Malaltia pulmonar crònica,  

✔ Insuficiència renal crònica,  

✔ Immunodepressió,  

✔ Càncer,  

✔ Dones embarassades 

✔ Persones més grans de 60 anys.  

✔ Obesitat mòrbida (IMC>40). 
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Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre 

del mes de juny. Aquesta llista de casos de risc està subjecte a l’actualització 

periòdica per part de les autoritats sanitàries 

5.2 Declaració responsable 

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la 

declaració responsable mitjançant l’enllaç següent: Formulari declaració 

responsable mestres. L’accés a aquesta web es farà mitjançant usuari GICAR.  

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal 

sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. I 

aquests seran els que determinaran si algun membre del claustre és col·lectiu de 

risc i si, per tant, poden tenir activitat presencial al centre o no. 

El personal que depèn d’altres empreses o administracions caldrà que facin 

aquesta gestió amb la seva empresa. 

Al moment d’accedir a l’escola, tant a alumnes com a mestres, els prendrem la 

temperatura 

5.3 Conciliació familiar 

Entenem que en aquests moments les iaies i els avis que són el  suport familiar 

de moltes famílies no estan a disposició, donat que són col·lectiu de risc.  

Per tant de la mateixa manera que demanem a les famílies que el recurs de 

l’escola sigui només en cas de no poder desenvolupar l’activitat laboral de forma 

telemàtica, l’equip directiu tindrà especial cura perquè, sempre que sigui 

possible, els mestres i les mestres amb fills puguin garantir l’atenció d’aquests. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ%20
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ%20


Generalitat de Catalunya 

Departament d’educació  

 

14 

 

Escola Francesc Macià 

Per tant, organitzaran el calendari tenint en compte les necessitats d’aquests 

treballadors. Tenint en compte els supòsits que recullen les instruccions del 

departament: 

5.1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones 

dependents a càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de 

preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i 

d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats 

educatives presencials fins a final del curs 2019-20 

5.2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones 

dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, 

de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies 

monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada 

complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma 

presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal 

acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una 

declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú 

que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar 

el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten 

servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris 

en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de 

verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de 

Serveis.  
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5.4 Criteris i horari de responsables d’activitat presencial 

Un cop es tingui tota la informació de treballadors disponibles i nombre 

d’alumnes a atendre, l’Equip directiu determinarà quins mestres han de fer 

activitat presencial i en quins horaris. Tenint en compte els següents criteris: 

✔ Activitat presencial limitada als col·lectius de no risc. 

✔ Presència d’un membre de l’Equip Directiu al centre durant totes les 

activitats presencials. 

✔ Mínim nombre de mestres possibles. 

✔ El tutor com a referent de grup, o algun referent proper quan aquest no 

sigui possible. 

✔ Conciliar la vida personal i familiar de les persones del claustre. 

✔ Distribuir les tasques presencials per tal que no recaiguin sobre les 

mateixes persones. 

✔ Mantenir reunions de forma telemàtica: només es podrà fer de forma semi 

presencial per aquells participants que no tinguin temps d’assistir-hi des 

de casa perquè estiguin encara al centre o desplaçant-se del centre a 

casa. 

✔ Els mestres que no facin activitat presencial coordinaran l’activitat 

telemàtica. 

✔ Un mestre per grup amb activitat més un altre mestre de suport. 

✔ Sempre que sigui possible un únic mestre al grup i els mateixos referents 

a cada grup. 

Entre el dilluns 1 i com a molt tard el dimecres 3 de juny, es determinarà i 

consensuarà l’horari dels mestres de les dues setmanes de juny. 
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6 ESPAIS I MATERIAL 

Per determinar els espais i material a utilitzar es tindrà en compte minimitzar els 

riscos i per tant s’utilitzaran els mínim espais possibles i els que per dimensions i 

gestió de fluxos siguin més adequats per a l’activitat. El material haurà de ser, 

sempre que sigui possible, d’ús individual. Es procurarà planificar activitats en 

que no faci falta material comunitari, però en cas de necessitar material 

compartit es procurarà que es tingui un per a cada alumne i s’haurà de poder 

netejar després de cada ús. 

Es demanarà als alumnes que portin una cantimplora pròpia per a consum 

d’aigua. 

6.1 Espais a utilitzar 

Depenent dels grups que requereixin per atendre la demanda els espais a 

utilitzar seran: 

✔ Educació Infantil; Una Aula del mòdul d’infantil, disposen de WC propi i 

es pot fer l’accés de forma autònoma des de la porta del pati o des de la 

porta lateral (hort infantil). El pati que utilitzaran serà prioritàriament 

l’espai destinat als alumnes d’infantil. 

✔ Educació primària; S’utilitzara l’aula polivalent per fer activitats que 

requereixin d’espai diàfan. L’accés podrà ser per la rampa i/o l’escala 

principal. El pati a utilitzar serà el bosc i la zona de les cistelles de 

bàsquet.  

✔ Espais exteriors; Per a dur a terme alguna activitat es podrà utilitzar 

espais de medi natural o equipaments poliesportius del municipi. En cap 

cas s’utilitzarà els vestidors. 
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✔ Espais pels mestres; els mestres podran utilitzar el despatx (4 persones 

aforament màxim), la biblioteca (6 persones) per reunions o tutories 

individualitzades. 

6.2 Fluxos 

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

organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs 

i moments determinats:  

Els alumnes d’infantil entraran per la porta lateral i accediran a l’aula, en cas de 

necessitar WC utilitzaran el propi i l’espai de pati serà el d’infantil, tenen accés 

directe.  

Els alumnes de sisè que utilitzin aula d’Inicial l’aula polivalent accediran per les 

escales principals i utilitzaran el WC de mestres, accediran al pati per la sortida 

superior. 

Per a reunions i tutories, s’accedirà per la rampa i porta biblioteca. 

6.3 Entrades i sortides  

S’estableixen entrades diferenciades per la qual cosa si només hi ha un  grup per 

espai no caldrà accés horari diferenciat. 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una 

única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar 

també les distàncies fora de les instal·lacions, i les normes establertes per a ús 

de mascaretes en espais públics.  

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els 

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
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6.4 Pati 

Es delimitarà els dos espais de pati amb cinta per visualitzar l’espai disponible. 

Els patinets, bicicletes i motos es guardaran i no es podran utilitzar. La resta de 

material del pati els mestres valoraran si es poden garantir les condicions d’ús 

personal i no compartir, mirant si hi ha prou elements per a cada alumne i si es 

pot marcar d’alguna forma per tal de poder-lo utilitzar garantint la neteja entre 

cada ús. 

Al pati de primària es podrà utilitzar el tennis taula, però els nens i nenes seran 

responsables de netejar la pala i la pilota amb una tovalloleta quan la deixin i 

quan l’agafin. Es posarà el material necessari per a poder-ho fer. 

L’esmorzar, en tots els casos, es farà a dins de les aules abans de sortir al pati. 

6.5 Material d’ús individual 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. Els alumnes de 

primària portaran el seu estoig de casa amb el material necessari. No es 

distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. Els alumnes 

duran ampolleta o cantimplora d’ús individual. 

Per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui 

un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del 

material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

En cas que això no sigui possible caldrà preveure alguna activitat diferent que no 

requereixi aquest material.  
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En cas d’ús, com a grup classe, dels espais que no siguin els habituals de cada 

grup, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de 

contagi. 

6.6 Neteja i hàbits 

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de 

les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants, així com del 

personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a 

incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los 

al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants 

més grans:  

✔ Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar 

al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.  

✔ Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 

20 segons de durada.  

✔ El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb 

exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o 

gomets.  

✔ Utilització correcta de les mascaretes.  

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir 

les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la 

utilització correcta de la mascareta.  
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El departament dotarà al centre de mascaretes, gel hidroalcohòlic i altres 

materials necessaris, l’escola invertirà en el material que es creu necessari i no 

ens sigui dotat per les administracions, aquests poden ser: 

✔ Tovalloletes 

✔ Esprai desinfectant per a superfícies com ordinadors o material aula. 

✔ Papereres de peu (una per aula amb grup) 

✔ Saboneres (sabó de mà i tovalloles de paper ja els subministra l’empresa 

de neteja) 

✔ Termòmetre infrarojos (1) 

6.6.1 Distanciament físic 

Es considera la mesura més important per a lluitar contra l’expansió de la 

malaltia, per la qual cosa es mantenen grups petits i es vetllarà per tal que hi 

hagi una distància d’uns dos metres entre alumnes. 

En cas que això no sigui possible s’utilitzarà la mascareta. 

 

 

6.6.2 Rentat de mans 

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

com del personal docent i no docent.  

No s’utilitzaran guants a l’escola ja que sobre l’ús de guants salut pública 

manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del 

contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el 
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risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene 

de mans.  

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:  

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

✔ Abans i després dels àpats  

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

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

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

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

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

infants i dels propis  

✔ Abans i després d’acompanyar un infant al WC  

✔ Abans i després d’anar al WC  

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

✔ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Els punts de rentat de mans seran als WC de referència de cada espai, ja que 

tenen disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

A cada aula, espai de reunions i vestíbul hi haurà dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

6.6.3 Ús de mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està subjecte a les normes 

establertes per cada país. La mascareta recomanada és higiènica amb 
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compliment norma UNE. Considerant els diferents grups d’edat, les 

recomanacions serien les següents:  

✔ 2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys) No indicada en general.  

✔ A partir de 5 anys i si hi ha dificultat per fer complir les mesures de 

distanciament caldria indicar-la.  

✔ Educació primària (6-12 anys) Indicada, però quan es compleixin mesures 

òptimes de distanciament i ventilació d’espais, se’n podrà prescindir.  

✔ Personal docent i no docent. Indicada  

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de 

distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica. 

Les mascaretes pels alumnes se les hauran de proporcionar les famílies, els 

mestres i personal els hi subministrarà el centre.  

El centre disposarà de mascaretes per si en algun moment algun alumne no en 

té o se li ha fet malbé. 

Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. 

6.6.4 Ventilació 

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

la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes 

les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes.  

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que 

disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
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recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i 

sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

6.6.5 Neteja i desinfecció d’espais i material 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà cada dia. 

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

concurrència humana i en el cas de què sigui necessari les de Neteja i desinfecció 

en espais exteriors de concurrència humana.  

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció.  

Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 

eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. 

Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la 

neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment,  

que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta 

de cada producte. Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final 

de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho 

requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

✔ Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

✔ Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.   

✔ Baranes i passamans, d’escales i ascensors. 

✔ Taules. 

✔ Cadires. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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✔ Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

✔ Aixetes. 

✔ Lavabos. 

✔ Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

Per a poder netejar, si fa falta, aquests elements durant la jornada a cada aula hi 

haurà esprai i tovalloletes. 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

7 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, MENJADOR I ALTRES SERVEIS 

Fins el 19 de juny no es duran a terme cap altre tipus d’activitat al centre. 

8 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’ALGUN CAS. 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries 

vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser 

necessari l’aïllament preventiu).  

8.1 Sospita de cas en un alumne 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre:  

✔ Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 

✔ Avisar pares, mares o tutors.  

✔ Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra.  

✔ Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.  

✔ Procedir al tancament de l’espai per a la posterior desinfecció i a la neteja  
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8.2 Sospita de cas en un treballador 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

✔ No assistir al centre.  

✔ Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

✔ Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a 

la direcció del centre. 

✔ Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos 

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, 

que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per 

poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de 

PRL així com el dels seus possibles contactes.  

En cas de treballadors i treballadores dependents d’altres empreses, han de 

posar-ho en coneixement de l’empresa i del seu servei de prevenció. 

 


