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1.- OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de 

mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les 

interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.  

 

L’actual evolució de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la 

protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius 

sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el 

desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a 

atendre la seva diversitat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.  

 

L’obertura d’escoles es preveu fer-la 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.  

 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb 

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

educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. 

 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la 

Secretaria de Polítiques Educatives. En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui 

treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el fèiem 

aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

 

El Pla d’actuació es construeix sobre els següents pilars: 

 

- Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat.  

- L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.  

- L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  
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A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de 

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

 

2.- VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 

2.1. -SEGURETAT 

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

comunitat educativa –incloses les famílies–, l’escola continuarà sent espai on l’activitat educativa 

es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

 

2.2. - SALUT 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una 

prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir 

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

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

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels 

integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part 

del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.  

El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a tots els 

gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de Catalunya amb els telèfons 

de contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

 

2.3. - EQUITAT 

L’assistència a l’escola permet una socialització dels infants que té un gran valor. El tancament de 

l’escola ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps 

l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les 

dificultats d’aprenentatge i desenvolupament. Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la 

presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres 

educatius. 
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2.4. - VIGÈNCIA 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la 

realitat del nostre centre educatiu i de l’entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment 

adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

 

3.- PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

3.1.- GRUPS DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ MOLT ESTABLES 

L’organització es centra 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. 

Podran 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. Tot i 

que es tracti d’un grup estable l’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys. 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. 
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3.2.- MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL  

 

3.2.1.- 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 m
2 

per 

persona, i és exigible en qualsevol  cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper 

molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m
2
). 

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. 

 

3.2.2.- Higiene de mans 

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

personal docent i no docent.  En infants, es requereix 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), 

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

 

3.2.3.- Rentat de mans del personal treballador al centre 

 

▪ 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. 
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3.2.4.- Punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un 

sol ús 

En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) és recomanable la col·locació de dispensadors de 

solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola o, en el seu cas, de sabó per a rentar-se 

les mans a l’aula de forma adequada. 

 

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. 

 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

3.2.5.- Ús de mascareta 

L’ús de la mascareta serà obligatòria a primària, a partir de 6 anys. 

 
Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

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

No obligatòria 
Higiènica amb 

compliment de la 
norma UNE 

De 1r a 6è de primària Obligatòria 
Higiènica amb 

compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Obligatòria 
Higiènica amb 

compliment de la 
norma UNE 

 

En entrar al centre els alumnes d’educació infantil han de portar la mascareta fins a la 

seva aula.  

El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, abans de  l’inici de curs 

mascaretes higièniques per a tots els seus 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, un estoc 

de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de 

distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 

 
 A més, i de manera particular, es lliurarà material complementari (pantalles de  protecció facial,   

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions específiques. 

 

3.2.6.- Requisits d’accés a l’escola 
 

Podran accedir al centre educatiu les persones:  

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

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

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. 

És recomanable, en relació al control de símptomes, el control diari de la temperatura dels 

alumnes. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta 

–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora 

de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és 

escassa, es consideren malalties de risc per  a complicacions de la COVID-19: 

 

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen  

       tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció 

de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. 

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, 

els problemes cardíacs o pulmonars, les immunodeficiències i l’obesitat mòrbida. Les dones 

embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

 

 



Escola Francesc Macià (Vilassar de Dalt)  PLA D’OBERTURA CURS 2020 2021 

Departament d’Educació 
 

 

 

  9 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.- 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, es signarà 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. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure annex 1). La família i/o 

l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 

situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 

addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

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

situacions:  

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

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

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

3.2.8.- Neteja, desinfecció i ventilació 

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre (vegeu l’annex 2). La ventilació és una de les principals mesures de 

prevenció de contagis en espais interiors. Es considera 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. 



Escola Francesc Macià (Vilassar de Dalt)  PLA D’OBERTURA CURS 2020 2021 

Departament d’Educació 
 

 

 

  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es garanteix que totes les aules podran estar adequadament ventilades. Si és possible, es 

deixaran les finestres obertes durant les classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha 

de realitzar amb una periodicitat almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de neteja i 

desinfecció en tots els espais. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i 

desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. Es recomana, sempre que 

sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les 

portes. 

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

és aconsellable 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. 

 

3.2.9.- 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. 

 

3.2.10.- Promoció de la salut i suport emocional 

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

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

presents en un nombre significatiu d’infants. La tornada a l’escola ens representa una bona 

oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es 

realitzin activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el 

centre educatiu. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i 

conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

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

- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

- Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

3.2.11.- Gestió de casos 

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

En essència, 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. En el cas d’Educació infantil s’aïllarà 

l’alumne a la sala de mestres, i de 1r a 5è l’espai d’aïllament serà l’aula petita de mig 

grup de la primera planta de l’edifici. En el supòsit que es pugui presentar un possible cas a 

6è s’aïllarà l’alumne a un dels despatxos de la planta baixa de l’edifici del carrer Joan 

Maragall. 

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, tant a 

la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que 

l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no 

pugui quedar-se sola). 

3. Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 

general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

A continuació, la directora del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:   

1. En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que 

vingui a buscar l’infant.   

2. Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili i, 

des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es 

recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal 

de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 
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Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el CAP de Vilassar per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família 

amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que 

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

seguiment dels contactes estrets. 

 

Al Centre d’Atenció Primària:  

- El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels 

símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. En la mesura del possible la PCR 

es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes tal com estableix el 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.  

- En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà 

aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a 

conèixer el resultat. 

- En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb sospita de 

cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de les tasques 

següents:  

✔ Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-ne 

funcionament.   

✔ Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que es tracta d’un 

cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets seran introduïts al 

programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable que permetrà que 

la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi directament i 

de forma prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder fer 

el seguiment del cas i l’estudi.   

✔ Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que 

hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat del test. 

Això inclou, si és el cas, a germans de la persona atesa que estiguin a altres grups 

de convivència estable del centre educatiu. Valorar la presència de persones 

vulnerables en el domicili i, si és el cas, valoració social i disponibilitat d’espais on 

tenir cura dels infants.  
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El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents:   

- A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on sigui la 

persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de sol·licitar el llistat de contactes escolars a 

la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de l’existència d’un cas sospitós.  

- Informar al Servei Territorial d’Educació.   

- Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR.   

- Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de l’estudi del 

cas.  

 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els 

contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 

prova.  

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de l’horari lectiu 

del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial trucarà al 

centre educatiu durant la primera franja del matí següent hàbil per tal de recollir les dades dels 

contactes estrets de l’àmbit escolar. Quan es tracti d’un període no lectiu de com a mínim 48h, 

s’habilitarà una persona de contacte del Servei Territorial del Departament d’Educació.  

En el cas de famílies que consultin a un servei mèdic privat o a una mútua, actualment la 

recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per tant, serà 

responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de Vigilància 

Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment en què es constati un 

resultat positiu en laboratoris clínics homologats per a la realització de PCR per a SARS_CoV-2. 

En coordinació amb la Societat Catalana de Pediatria es faran arribar les instruccions als 

pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.  

La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació 

La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de què sigui positiu es 

comunicarà a través d’un professional sanitari.  

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 

comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.  

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància 
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Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en 

coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu i 

se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del 

cas en el centre educatiu.  

També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i 

el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats amb celeritat en cas 

que la PCR sigui negativa.  

La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació 

fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el 

tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en 

relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la 

valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat 

educativa.  

Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a través dels 

Serveis Territorials d’Educació.  

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. Per tant, s’ha elaborat un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas 

que garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 

tancaments parcials o total del centre serien: 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, 

amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a 

aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin 

contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no 

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període 

màxim d’incubació. 
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● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració 

de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell 

espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 

dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte 

estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte 

estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, es 

podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte 

estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

 

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups 

de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 

d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que 

dura el període màxim d’incubació.  

 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat sanitària, 

aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test microbiològics 

més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.  

 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos 

anteriors, estaran exempts de fer quarantena 
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3.2.12.- Retorn al centre educatiu 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es 

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document 

de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es 

podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa 

a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, 

l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la 

realització d’una PCR de control.  

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 

l’escola. 

 

3.2.13.- Actuacions en cas germans i/o familiars d’un cas 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a 

l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, 

poden reincorporar-se al centre educatiu.  

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes 

estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es 

realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els 

convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.  

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup 

de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en 

el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, 

s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars 

convivents. 
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3.2.14.- Gestió del personal del centre educatiu 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, 

l’esquema mostrat i la directora del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment 

i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar 

una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en 

contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible.  

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà 

de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització 

ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 

hores des de l’inici dels símptomes.  

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran 

l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el 

procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal 

que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

(SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin 

anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.  

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi 

recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes.  

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es coordinaran 

per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació i 

col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-

19.  

 

3.2.15.- Com funciona el Traçacovid? 

A partir del moment en què la directora rep la informació que una persona usuària i/o vinculada 

al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis) té 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord amb la valoració clínica del seu 
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Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus 

de dades:  

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en què 

s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta (moment en què la 

persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions 

necessàries.  

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre de 

docents confinats i nombre d’altres professionals confinats.  

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i 

Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de les dades emplenades pels 

centres educatius. 

 La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre la 

directora del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de l’afectat; del gestor COVID 

del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el Servei Territorial del 

Departament d’Educació.  

La directora del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la persona 

que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al centre de la 

necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com 

d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en què disposi de nova informació. 

Indicadors bàsics de seguiment setmanal: 

- Nombre d’alumnes escolaritzats   

- Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats )   

- Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats)   

- Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant)   

- Mitjana de casos per brot (mínim i màxim)   

- Nombre d’aules en quarantena   

- Percentatge de casos sospitós en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores   

- Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

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

4.1. ALUMNAT 

 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des d’educació 

infantil fins a 6è de Primària. Es garanteix 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 de 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. 

 

En cas de confinament d’un grup o de tot el centre educatiu es preveu continuar l’atenció 

educativa telemàticament a través de la plataforma de Google Classroom. Per aquest motiu, 

s’activarà, en iniciar el curs, un compte de correu amb el domini de l’escola per a cadascun dels 

alumnes del centre. De la mateixa manera, s’establiran canals de comunicació entre els tutors i 

tutores, els alumnes i les famílies a través de contacte telefònic i videoconferències. 

 

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

Secretaria de Polítiques educatives. 

 

 

4.2. PERSONAL DELS CENTRES: PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I 

PAS. 

 

El Departament d’Educació és qui determinarà i comunicarà 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. En el cas del 

nostre centre, la dotació de personal de reforç per a fer front a la situació ha estat d’un mestre 

més. 

 

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

específiques de protecció. 

 

4.3.GRUPS ESTABLES 

 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre 

organitza 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. 

 

A l’educació infantil i primària, aquest grup es mantindrà 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 ocuparà, de manera 

general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos i tindran assignat l’ús de 

lavabos per cicle. És recomanable 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 que fan assessorament als centres podran entrar als 

centres i a les aules. Hauran de mantenir la distància física recomanada, portar mascareta i aplicar 

les mesures d’higiene i prevenció. També hi podran accedir, si és necessari, els professionals 

municipals. 

 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, 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, tindrà en compte aquesta distància. 
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4.4 ESPAIS 

 

Des de l’escola, i amb la finalitat de garantir una major seguretat per a l’alumnat i evitar la possible 

propagació de contagis, s’han reestructurat els diferents nivells educatius i s’ha vetllat per a la 

formació de grups estables més reduïts. 

 

Aquesta reducció d’alumnes per grup, que representa la necessitat de disposar de més espais per 

a la seva ubicació, respon a la possibilitat de disposar de l’edifici del C/Joan Maragall per acollir 

algun dels nivells educatius del centre i esponjar, d’aquesta manera, el nombre d’alumnes que 

restaran a l’edifici de Francesc Macià. Amb això es pot donar resposta amb major garantia a les 

distàncies de seguretat recomanades pel Departament de Salut.  

 

Atesa la major edat de l’alumnat, la triplicació del grup de 6è que, com la resta d’alumnes ha patit 

el confinament i que pensem que necessita de més suports de cara a l’assoliment de les 

Competències Bàsiques amb el màxim de garanties i en el seu pas i acompanyament a l’etapa 

d’educació secundària, considerem que aquest nivell educatiu és el més adequat per ubicar-se al 

centre del C/Joan Maragall. A més, aquest fet ens permet quadruplicar 67 alumnes en grups de 16 

i 17 alumnes. Comptem amb l’espai habilitat amb 4 aules de 70m2, els seus corresponents 

lavabos, les sales de mig grup i un pati exclusiu per a ells. 

 

Aquesta condició facilitarà l’aplicació de l’horari escolar més habitual així com la circulació 

d’alumnes. 

 

El fet que l’alumnat de 6è es trobi a l’edifici de Joan Maragall allibera 3 aules de l’edifici principal 

disponibles que ens permet triplicar  nivells educatius del centre. La principal justificació d’aquesta 

triplicació respondria a mesures de seguretat i reducció d’alumnes per grup estable. També hem 

tingut en compte les necessitats educatives i dificultats identificades, amb la finalitat de poder 

compensar les possibles mancances derivades del període de confiament i garantir una atenció 

més individualitzada. Per aquest motiu, els grups en què es planteja aquesta triplicació són P3, 1r, 

4t i 5è. 

 

En aquest sentit, doncs, l’escola passa de 19 a 24 grups-classe. Per tal d’acollir els 24 grups 

estables que es formen amb aquesta nova redistribució de l’alumnat, els mestres especialistes 
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assumiran la tutoria d’un d’aquests grups. Seran els mestres tutors els responsables d’impartir els 

àmbits de Música (en el cas d’Infantil i cicle inicial), Educació Física i Llengua Castellana. 

D’aquesta forma, doncs, el tutors restaran amb el seu grup estable el màxim de temps i es redueix 

el nombre de mestres que entren a l’aula. S’ha vetllat per preservar els àmbits de Llengua Anglesa 

(tot i que es veuen reduïdes en alguns nivell les sessions d’atenció setmanals), la Música (en el 

cas de Cicle Mitjà i Superior) i l’Educació Especial.  

 

Per tal de minimitzar la interacció de l’alumnat entre diferents grups estables no es duran a terme 

els tercets dels àmbits de Matemàtiques, Llengua Catalana i Anglesa i altres tallers (STEAM, 

Robòtica, teatre...), així com el padrinatge lector entre el cicle superior i inicial, els tallers 

internivells, els tallers intercicle, ni els mons de forma interactiva entre l’alumnat d’educació infantil. 

En aquest últim cas es preveu que cada grup pugui gaudir d’aquest recurs a la mateixa aula de 

forma rotativa. 

 

En aquest sentit, i vetllant sempre per la màxima seguretat dels nens i nenes de l’escola, tampoc 

es durà a terme durant aquest curs escolar el Suport Educatiu Personalitzat de l’alumnat de 1r, 2n 

i 6è fora de l’horari escolar. Aquest suport suposa la interacció d’alumnes de diferents grups 

estables i l’ús d’espais que requereixen de ventilació, desinfecció i higiene que, per qüestions 

horàries, no es poden garantir. Sí que es preveu dur a terme aquest suport dins l’horari escolar per 

a tots els nivells educatius a partir de P4. 

 

La distribució de cursos, grups estables i ràtio per grup queden distribuïdes atenent a les següents 

dades: 

 
A B C D 

Nombre d’alumnes per grup estable 

Educació Infantil 

P3 15 15 15  

P4 20 20   

P5 15 16   

Educació primària 

1r 15 16 16  

2n 21 22   

3r 22 22   

4t 17 17 16  

5è 17 17 16  

6è 17 16 18 16 
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La distribució dels espais i ubicació dels alumnes en el centre respon als plànols següents. Donat 

que l’alumnat de 2n i 3r de Primària són els grups que resulten més nombrosos, s’ha vetllat per a 

situar-los en les aules de més capacitat del centre garantint, alhora, una circulació més esponjada 

dels mateixos. 

 

● Distribució d’Educació Infantil: 
 

 
 
 

● Distribució de 1r a 4t de Primària: 
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● Distribució de 5è de Primària PLANTA BAIXA: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
● Distribució espais Edifici Joan Maragall Planta Baixa i 1r Pis per 6è de Primària 
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4.5 ESPAIS DOCENTS PER A GRUPS ESTABLES 

 

Es preveu la possibilitat de fer ús d’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... Alhora, es poden utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament 

sectoritzats. 

 

És recomanable 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 

d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i 

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

 

Com és el cas que es dona en el nostre centre educatiu, si són necessaris espais externs, 

el centre ho ha de comunicar a la inspecció educativa (procediment que ja s’ha dut a terme) 

i els serveis territorials han d’analitzar i acordar conjuntament amb els ajuntaments el pla 

de cobertura d’espais. 

 

4.6. ESPAI MENJADOR 

 

Fins aquest curs, el servei de menjador de l’Escola ha estat funcionant en ple rendiment atenent a 

un gran nombre d’alumnes i en la seva màxima ocupació. Aquest fet ens ha fet replantejar i 

redistribuir els espais disponibles i cercar alternatives per esponjar el nombre d’alumnes atesos  

en l’espai físic de menjador. Per aquest motiu, el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les 

activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva, s’organitzarà en els següents espais i 

horaris establerts: 
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Per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai es proposa que l’alumnat 

de P3 pugui dinar a la pròpia aula i que els alumnes de 6è ho facin a l’espai de la biblioteca. 

Es planteja, doncs, de fer dos torns com fins ara, però en diferents espais del centre: 

 

GRUPS ESPAI HORARIS 

P3 Aules 12:30-13:30h 

P4-2n Menjador 12:30-13:30h 

Desinfecció i ventilació de l’espai 13:30-13:45h 

3r-5è Menjador 13:45-14:45h 

6è A i B Biblioteca 13:00-13:45h 

Desinfecció i ventilació de l’espai 13:45-14:00h 

6è C i D Biblioteca 14:00-14:45h 

 

Dins del menjador poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable 

han de seure junts en una o més taules. Caldrà 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.  

Es preveu entre torn i torn fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador i dels espais 

emprats per aquest ús (aula de P3 i Biblioteca). 

Aquesta redistribució dels espais ens suposa la necessitat de disposar d’un monitor més per 

atendre l’alumnat, de previsió de la necessitat de desinfecció d’aquests tres espais i de dos carros 

per a transportar el menjar i estris de menjador. 

Per adreçar-se a l’espai de menjador es faran servir els mateixos circuits d’entrada i sortida 

habituals per a cada nivell. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. El rentat de mans es realitzarà a l’aula de 

cada grup estable i es farà ús dels lavabos assignats a cada grup, exceptuant l’alumnat de P5 que 

utilitzarà els lavabos ubicats a la planta baixa de l’edifici que es situa en el trajecte al menjador. Els 

monitors/es seran els encarregats de garantir la higiene de les mans abans d’anar al menjador i 

abans d’entrar a l’aula a les 15h.  

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 
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recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat 

durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i 

desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. L’alumnat de P4 

i P5, excepcionalment aquest curs, no haurà de portar pitet. 

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 (en el nostre cas, les aules de P3 i la biblioteca). 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. 

Per tal de garantir les mesures de distància de seguretat l’espai de migdiada de l’alumnat de P3 

s’ubicarà al gimnàs respectant els espais dels grups estables. 

Es preveu que l’estona d’esbarjo es pugui realitzar a cadascun dels espais assignats als diferents 

grups estables mantenint els mateixos que s’utilitzen habitualment en el descans de mig matí. 

Cada zona assignada tindrà un bagul de joc per a cada grup estable. Els alumnes disposaran al 

pati de la seva ampolla d’aigua. Per això cada grup estable tindrà la seva caixa per transportar-les. 

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

escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l’ocupat 

per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i 

amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament 

la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

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. En cas de pluja es 

preveu que l’alumnat resti, en grups estables, a la seva aula. 

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. 
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4.7. 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. 

 

4.8. 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.  

 

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

 

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

ventilació es podran utilitzar, però de moment, l’escola no en farà ús. Els alumnes a partir de 3r, 

s’hauran de dutxar a casa, però sí que hi hauran les mesures d'higiene corresponents. 

4.9. PATIS 

S’estableixen espais d’esbarjo per a cada grup estable i es preveu una rotació diària perquè els 

infants puguin gaudir de les possibilitats lúdiques que ofereix cada espai. Cada grup estable 

s’ubicarà rotativament en un espai definit exclusivament per al seu ús. Els horaris d’esbarjo són: 

 

NIVELLS HORARI 

P3 10:30 a 11 

P4 i P5 11.00 a 11.30 

1r, 2n i 3r 10.30 a 11.00 

4t, 5è 11.00 a 11.30 

6è 11.00 a 11.30 

 
 

La sortida al pati serà esglaonada. S’han establert torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati 

i les possibilitats de sectoritzar-lo, per tal que a cada espai només s’hi trobi un grup estable. 
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La distribució dels espais per a la ubicació dels diferents grups estables és la següent: 

 

 Distribució pati P3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribució pati P4 i P5: 
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 Distribució pati 1r, 2n i 3r de Primària: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribució pati 4t i 5è: 
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 Distribució pati 6è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de garantir la màxima seguretat i evitar riscos, l’alumnat iniciarà el seu esmorzar a l’aula 10 

minuts abans de la sortida a l’esbarjo. Alhora, cada nen/a desarà a la seva motxilla la seva 

carmanyola abans de sortir. L’alumnat que no hagi enllestit el seu esmorzar podrà acabar-ho al 

pati en el temps d’esbarjo. 

 

En relació a la celebració d’aniversaris aquest curs escolar, excepcionalment, no es podran portar 

pastissos per esmorzar a l’escola, ja que seria compartir el menjar. Evitem així riscos i vetllem per 

la seguretat de l’alumnat. Es cercaran altres propostes per tal de celebrar l’aniversari dels més 

petits. 

 

4.10. 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. 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. 

 

En el cas de les reunions de claustre, Consell Escolar, reunions d’aula d’inici de curs,... i altres 

trobades que puguin ser necessàries i que suposin la confluència de més de 10 persones, caldrà 
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garantir les mesures de seguretat, fer ús obligatori de mascareta i, sempre que sigui possible, dur-

les a terme en un espai exterior o ben ventilat. 

 

4.11. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre establim circuits i organitzem la 

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

 

CURS  ENTRADA HORA SORTIDA HORA 

P3 - P4 

L’alumn@ entra amb un familiar pel 

barri de l’avinguda de Santa Maria  i 

van per les escales de l’hort fins al 

pati d’educació Infantil i el deixen a la 

porta de l’aula respectant les 

distàncies. El familiar surt del centre 

pel barri d’educació infantil que dona 

a Pius XII. 

Matí:  

de 9 a 9:10 

 

Migdia: de 

14:55 a 15:05 

Entra un sol familiar pel barri de 

l’avinguda de Santa Maria  i va per 

les escales de l’hort fins al pati 

d’educació Infantil i recull el seu fill 

de la porta de l’aula respectant les 

distàncies. Surten del centre pel 

barri d’educació infantil que dona a 

Pius XII. 

Migdia: de 

12:20 a 12:30 

 

Tarda: de 

16:20 a 16:35 

P5 

L’alumn@ entra amb un familiar pel 

barri de l’avinguda de Santa Maria  i 

van per les escales de l’hort fins al 

pati d’educació Infantil i el deixen a la 

porta de l’aula respectant les 

distàncies. El familiar surt del centre 

pel barri d’educació infantil que dona 

a Pius XII. 

Matí: de  

8:50 a 9:00 
 

Migdia: de 

14:55 a 15:05 

Entra un sol familiar pel barri de 

l’avinguda de Santa Maria  i va per 

les escales de l’hort fins al pati 

d’educació Infantil i recull el seu fill 

de la porta de l’aula respectant les 

distàncies. Surten del centre pel 

barri d’educació infantil que dona a 

Pius XII. 

Migdia: de 

12:20 a 12:30 
 

Tarda: de 

16:20 a 16:30 

1r i 2n 

L’alumn@ entra  pel barri de la porta 

principal i pugen a l’aula 2n, per les 

escales de secretaria i 1r per les 

escales de l’ascensor 

Matí: de  

9 a 9:10 
 

Migdia: de 

14:55 a 15:05 

La sortida serà per la porta 

principal.  

Migdia: de 

12:25 a 12:35 
 

Tarda: de 

16:25 a 16:35 

3r i 4t 
L’alumn@ entra pel barri del pati de 

menjador 

Matí: de  

8:50 a 9:00 
 

Migdia: de 

14:55 a 15:05 

La sortida serà pel barri de  Santa 

Maria. 

Migdia: de 

12:25 a 12:35 
 

Tarda: de 

16:25 a 16:35 

5è 
L’alumn@ entra pel barri de 

l’avinguda de Santa Maria. 

Matí: de 

 8:50 a 9:00 
 

Migdia: de 

14:55 a 15:05 

La sortida serà pel barri de  Santa 

Maria. 

Migdia: de 

12:25 a 12:35 
 

Tarda: de 

16:25 a 16:35 

6è Edifici Joan Maragall 

Matí: de  

8:55 a 9:05 
 

Migdia: de 

14:55 a 15:05 

Porta d’accés de Joan Maragall 

Migdia: de 

12:25 a 12:35 
 

Tarda: de 

16:25 a 16:35 
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Circuits d’entrada a l’escola 
 

Carrer Pius XII    Accés porta principal                       Accés sortida Ed.infantil 

 

Accés menjador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Santa Maria    Accés barri principal 

 

Circuits de sortida de l’escola 
 

Carrer Pius XII    Sortida porta principal                                    Sortida Ed.infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Santa Maria                                  Sortida barri principal 
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ACCÉS PORTA PRINCIPAL: Entren CI 

ACCÉS BARRI MENJADOR: Entra CM i accedeixen a l’aula 3r, per les escales exteriors de la 

primera planta del primer mòdul i 4t, per la porta exterior d’emergència de la primera planta del 

segon mòdul. Aquest cicle sortirà pel barri de l’Avinguda Santa Maria al migdia i a la tarda.  

ACCÉS BARRI AVINGUDA SANTA MARIA: Entra Educació Infantil. L’adult acompanyant de l’infant 

baixa per les escales de l’hort  accedint  al pati d’infantil tot lliurant els fills en mà a les tutores a  la 

porta de l’aula. Tot seguit sortiran pel barri d’infantil que dona a Pius XII, evitant així el retorn pel 

mateix lloc i doblar fluxos de persones. Per aquest accés també entrarà i sortirà 5è de Primària. 

Accedeixen a la seva aula per la porta exterior d’emergència de la primera planta.  

 

4.12. ENTRADES I SORTIDES 

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte els quatre 

punts d’accessos de què disposa el centre i el nombre de grups estables. 

 

El centre ha identificat tots els accessos possibles. S’han establert els punts d’entrada i sortida i els 

grups que hi accediran per cada punt. Es preveu que a cada un dels accessos, l’entrada i la sortida 

es faci per diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de 

portar la mascareta i es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte 

escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció 

establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, 

només un adult podrà acompanyar l’alumnat d’educació infantil. 

 

El centre educatiu informarà a l’ajuntament de Vilassar sobre l’horari d’entrades i sortides i els 

diferents accessos per tal que els policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la 

mobilitat. 

 

Caldrà que els alumnes assisteixin al centre escolar sense simptomatologia compatible amb la 

Covid-19. Per accedir al centre caldrà el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, es vetllarà per 

mantenir la distància sanitària i els adults i alumnes majors de 6 anys hauran de portar mascareta 

obligatòriament. 
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4.13. CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE 

 

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

Caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres . 

 

4.14. 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. 

 

4.15. 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 al director o directora dels 

serveis territorials, per a la seva aprovació. Donat que el nostre centre disposa de diferents 

accessos al recinte, en principi no es preveu la modificació horària, tot i que s’amplia l’horari 

d’entrada al centre per tal d’evitar la confluència d’alumnes i familiars en les zones d’entrada i 

sortida. 

 

JORNADA LECTIVA HORA D’ENTRADA HORA DE SORTIDA 

Matí Entre les 8:50 i les 9:10 Entre les 12:20 i les 12:35 

Tarda Entre les 14:50 a 15:10 Entre les 16:20 i les 16:35 

 

 

4.16. TRANSPORT ESCOLAR 

 

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

transport escolar dels alumnes que empren aquest servei s’aplicarà la normativa vigent respecte a 

les mesures preventives davant la COVID-19. Al transport escolar, on tots els infants han d’anar 
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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 els menors de 6 anys i aquells pels quals l’ús de la mascareta 

està contraindicada.  

Donat que som un centre d’acollida d’alumnat sord que requereix de transport de taxi es preveu 

seguir el mateix protocol d’acompanyament d’aquest alumnes que hi ha establert a l’escola. 

 

 

4.17. ALTRES ACTIVITATS 

 

4.17.1. Acollida matinal i permanències 

 

S’han definit dos espais diferenciats per a dur a terme l’acollida de l’alumnat de l’escola. En el 

cas d’educació infantil l’espai habilitat serà el hall d’entrada d’aquest cicle. En el cas de 

primària, la biblioteca. Ambdós espais disposen d’accés directe des de l’exterior i permet que 

les famílies puguin deixar els seus fills sense accedir a l’escola.  

 

Donat que en aquest espai s’hi trobaran alumnes de diferents grups es vetllarà per garantir la  

distància interpersonal  d’1,5 metres. 

 

ETAPA ESPAI 
HORA D’ENTRADA 

I ACOLLIDA 
HORA DE SORTIDA 

I LLIURAMENT EN MÀ 

Infantil Hall EI 7:45 18:00 

Primària Biblioteca 7:45 18:00 

 
 

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.  

 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència. 

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
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4.17.2. Adaptació de P3 

 

Durant el període establert del procés d’adaptació a P3 un familiar de cada infant podrà 

acompanyar-lo a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de 

l’acollida matinal.  

 

4.17.3. Sortides i colònies   

 

En el moment de redacció d’aquest projecte d’obertura, i donada la situació de rebrot en què 

ens trobem, es preveu no dur a terme les sortides del primer trimestre i, en el cas de 

millora de la situació, plantejar-se realitzar les activitats previstes en la programació general 

anual del segon i tercer trimestre, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de 

prevenció i seguretat sanitària. En el cas que sigui possible, les colònies previstes es duren a 

terme al tercer trimestre. 

Tot i així, es vetllarà per a que hi hagi sortides a nivell municipal o buscar algun altre tipus de 

format, com per exemple tallers a l’aula. 

En el cas que es puguin fer sortides i/o colònies durant el segon o tercer trimestre, es tindran 

present totes les mesures de seguretat que els Departament d’Educació i Salut. 

 

4.17.4. Extraescolars 

 

Es preveu que els centres puguin dur terme les extraescolars previstes en la seva programació 

general anual vetllant per mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i fer ús de la 

mascareta. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  

 

En el cas del nostre centre les activitats extraescolars de migdia i de tarda fora d’horari escolar 

està previst que es duguin a terme habilitant l’espai de Can Pons (adjacent al centre). Es 

garantirà les mesures d’higiene tant de l’espai com del material de què haurà de fer ús cada 

alumne i el distanciament necessaris. 
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5. DEMANDES DERIVADES DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBERTURA 

 

 

Es considera que les mesures d’organització derivades d’aquest protocol garanteixen les 

màximes mesures de seguretat per a tota la comunitat educativa. D’aquest Pla d’actuació se’n 

deriven una sèrie de necessitats que recollim en aquest apartat. Les necessitats detectades 

són: 

 

- La disposició de l’edifici del carrer Joan Maragall per a la ubicació de l’alumnat de 6è de 

primària (gestionada amb l’ajuntament i inspecció la cessió de l’espai). 

- Per l’ocupació de les aules de P3 i de la biblioteca com a espai de menjador, es precisa 

d’un monitor per a poder atendre amb garanties l’alumnat d’aquests grups.  

- Aquesta ocupació d’espais com a menjador deriva també en un augment del servei de 

neteja en aquest temps per part de la mateixa empresa de menjador. 

- De la mateixa manera, caldrien 2 carros de menjador per a transportar el menjar i estris 

de menjador a aquests espais habilitats per a quest ús. 

- Per a garantir les mesures de seguretat, distanciament entre grups estables i higiene es 

precisaran de baguls per al material lúdic de l’hora d’esbarjo. 
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Annex 1. 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES   

Les famílies heu de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del vostre fill/a i comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre 

símptoma. 

Si el vostre fill, filla o infant no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes 

presenta:  

 

 

Febre o febrícula    Mal de panxa   

    

Tos   Vòmits   

    

Dificultat per respirar   Diarrea   

    

Congestió nasal   Malestar   

    

Mal de coll   Dolor muscular   

 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta:  

 

Febre o febrícula    Calfreds   

    

Tos   Vòmits   

    

Falta d’olfacte o gust   Diarrea   

    

Congestió nasal   Malestar   

    

Mal de coll   Dolor muscular   
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*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 del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 

vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
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Annex 2.  

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS* 

 
 
 
+ = ventilació 
 
✔= neteja i desinfecció 

 
n = neteja 
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Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE 

 
Ventilació de l’edifici 

  
 

 
+  

- Durant l’estona d’esbarjo 

- A ’hora de menjador 

- A la sortida dels nens/es a les 16:30h 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   ✔  

Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula 
humidificarem un tovalló de paper i el netejarem 
en els tres moments esmentats en el punt 
anterior el pany d’accés a l’aula. 

Superfície de 
taulells i mostradors 

 ✔    

Cada vegada que sigui utilitzat per una persona 
que no pertany al centre humidificarem un 
tovalló de paper amb gel hidroalcohòlic i 
netejarem la superfície. 

Cadires i bans de 
l’aula 

  ✔   
Personal de neteja. Especialment en les zones que 
contacten amb les mans. 

Grapadores i utensilis 
d’oficina a l’aula o 
despatx 

 ✔ ✔ 
 

  
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula 
humidificarem un tovalló de paper després de 
cada ús. 

Aixetes   ✔   Personal de neteja. 

Botoneres dels ascensors   ✔   Personal de neteja 

Ordinadors  ✔    
Després de cada ús amb un drap o paper humit 
amb alcohol propílic de 70º. Personal de neteja 

Comandament 
projectors 

 ✔  
 

  
Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l’aula 
humidificarem un tovalló després de cada ús. 

Fotocopiadora  ✔ 
 
 

 
  

Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a l 
costat de la fotocopiadora humidificarem un 
tovalló i netejar.-la després de cada ús. 

GIMNÀS i AULA DE PSICOMOTRICITAT 

Ventilació de l’espai   
 

 
+  

Després de cada ús deixar els finestrals 
oberts. Mínim 10’  tres vegades al dia 

Superfícies i 
mobiliari 

  ✔   Personal de neteja 
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Terra   ✔   Personal de neteja 

Materials de joc  ✔ 
 

 
  

Amb el gel hidroalcohòlic que disposem a 
l’aula humidificarem un tovalló i netejar 
després de cada ús. 

Joguines o peces 

de roba 
    ✔ Un cop a la setmana en rentadora (≥60ºC) 

LAVABOS I DUTXES 

Inodors    ✔  Personal de neteja 

Terra i superfícies   ✔   Personal de neteja 

Dutxes  ✔    Personal de neteja 

Cubells de brossa   ✔   Personal de neteja 

ZONA DE DESCANS HORA MENJADOR 

Fundes llitets     ✔ Rentat per la família en rentadora a ≥60ºC  

Manteta o 
llençolet 

    ✔ Rentat per la família en rentadora a ≥60ºC  

Llitets de plàstic     ✔ Personal de neteja 

 

 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and 
Safety in Child Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció 
General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Annex 3  

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A 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 sabó 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, ascensor, 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 realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua? 
  

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics? 
  

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar? 
  

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines? 
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LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS A L’INICI DE CURS 
 

Acció C F 

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

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

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

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

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 les sortides del centre educatiu? 
  

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

epidemiològic? 
  

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

a distància en cas d’un nou confinament? 
  

C= en curs F= fet 

 

 

 
 


