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INTRODUCCIÓ 

Aquest document té com a objectiu definir els criteris i l’organització del centre per  al 

proper curs 2021/22.  

A l’hora de realitzar aquest Pla organitzatiu de centre s’ha tingut en compte les 

instruccions donades pel Departament d’Educació que són d’aplicació per aquest curs 

i també s’ha tingut en compte l'experiència i la valoració del Pla aplicat el curs passat. 

 

1- Manteniment del grup d’aula com a grup estable de convivència. ( 9 grups) 

   -  De P3 fins a 6è,  grups classe 

-  Estem a l’espera de desdoblar 6è ja que tenim molts alumnes. 

2- Assignació d’espais específics d’ús per a aquests grups, evitant, en la mesura del 

possible, la circulació dels grups dins el centre.  

3- Accés dels docents al mínim nombre de grups.  

4- Establiment de mesures de protecció individual, higiene i neteja de materials i 

espais.  

5- Control del fluxos de circulació dins l’escola, amb regulació específica de les 

entrades i sortides.  

6- Control i gestió dels casos que es puguin produir.  

7- Tots els infants hauran d’enviar al centre la declaració responsable sobre 

l'absència de simptomatologia, o malalties que fan a l’infant vulnerable. 

 

Aquest Pla s’ha revisat pel membres del claustre i del Consell Escolar que finalment 

l’ha aprovat.  

El Pla definitiu és flexible, ja que  permet l’adaptar-se a les circumstàncies que 

esdevinguin al llarg del curs. Així mateix, dins del funcionament ordinari de l’escola, 

es valoraran els diferents aspectes implementats i es faran, si s’escau, el canvis 

necessaris.  
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PLA  D’OBERTURA  PER L’INICI DEL CURS 21/22 

 

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

condicions d’equitat 

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

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

- L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions 

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

- Recuperar projectes i activitats abandonades durant el curs anterior per la 

pandèmia. 

Un nou curs que es presenta molt millor que el curs passat, tots els mestres estem 

vacunats i moltes famílies també. Tothom ja sap què hem de fer i continuarem amb 

moltes de les mesures del curs passat. Les mesures establertes continuaran 

pràcticament iguals que el curs passat. 

 

ORGANITZACIÓ  DELS  GRUPS  ESTABLES 

 
El curs començarà el 13 de setembre, de manera presencial per tots els alumnes de 

l’escola.  

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

centre ha d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai 

referent. 

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. 

Per   això, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat 

matriculat per a aquell grup classe. 

En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de 

referència  estable. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal 

de suport educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral 

transcorre en aquest grup. Un docent o una docent i un professional o una professional 

de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 

A l'educació infantil i primària, aquest grup s'ha de mantenir junt en el màxim d'activitats 

al llarg de la jornada lectiva. A l'interior de l'edifici el grup ha d'ocupar, de manera 
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general, el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix.  

❏ L’ús de la mascareta serà obligatori a partir del 6 anys 

❏ Pel personal docent també obligatòriament mascareta.  

❏ Tots els desplaçaments per l’escola, ja sigui alumnat com personal docent, es     

    duran a terme amb mascareta.  
Tot l’alumnat haurà de portar una funda amb el nom per mantenir-la  protegida. 
L’organització de la seva gestió a l’aula dependrà de l’organització de cada cicle 
(en funció de l’edat).  

 
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022. 
 

Infantil 

 
Grup 

 
Alumnes 

Docents PAE Espai 

Estable Temp. Estable Temp. Estable Tempo. 

P3  21 1 
Raquel/ 
Ariadna  

1 
Roser  

1 TEI 
 Eva 

 
 

Aula P3  
Psico 
TAC 
Reforç 
Menjador 
Patis 

P4 15 1 
Sònia 

1 
Roser 

Aula P4 

P5 18 1 
Andrea  

1 
Roser  

  Aula P5 

 reforç tots 
els cursos  

Roser  
 

     

Primària 

 
Grup 

 
Alumnes 

Docents PAE Espai 

Estable Temp. Estable Temp. Estable Tempo. 

 
 
1r 

 
 
18 

 
Sarai  

E.F 
Anglès 
EE 

  Aula de 
 1r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patis 
Pista 
TAC 

 
2n  

 
22 

Laura E.F 
Anglès 
EE 

   
Aula de 
2n  

3r 
 

20 Silvia  E.F 
Anglès 
EE 

  Aula de  
3r  

 
4t 
 

 
25 

 
Oriol 

 
E.F 
Anglès 
EE 

   
Aula de  
4t 



 Pla obertura de l’escola Joan Llongueras de Badalona                                        curs 2021-2022 
 

pàg. 5 
 

 
5è 

 
26 

Carol  
Reforç Covid 
Dani 
Anglès 

   
Aula 
anglès i   
música 

Reforç 
Menjador 

 
 
6èA 

 
 
12 

 
 
Marta 

Reforç Covid 
Dani 
Anglès 

  Aula de  
6è A 

 
 
6èB 
 

 
 
19 

 
 
Ainoa 

Reforç Covid 
Dani 
Anglès 

  Aula de  
6èB 

 
A la vegada, si cal, es podran fer servir altres espais comuns: gimnàs, aula 
d’informàtica, porxos, parc... però si és un espai tancat i el fan servir més d’un grup 
estable el mateix dia, després d’utilizar-lo s’haurà de desinfectar.  
A més, es vetllarà per no coincidir més d’un grup estable als passadissos i lavabos.  
 
GIMNÀS  
Es farà servir sempre i quan no es pugui desenvolupar l’activitat esportiva a  l’aire lliure 

i seguint tots els protocols d'higiene i prevenció. Caldrà ventilar l’espai almenys 10 

minuts abans de la sessió d’ed. Física.  

 

En el cas que és pugui garantir una adequada desinfecció, el gimnàs podra ser utilitzat 

per més d’un grup al dia.  

 

L’ús de l’ascensor serà esporàdic, només per a persones que presentin dificultats de 

mobilitat i sempre es farà la posterior neteja i desinfecció dels polsadors o altres 

superfícies de contacte després de cada ús.  

 

En els espais comuns de treball de l’equip docent s’establiran les mesures necessàries 

per garantir l’1,5 m de distanciament físic, essent obligatori l’ús de mascareta.  

Es tindran en compte totes les mesures d’higiene, ventilació i desinfecció de material 

comú com la nevera, el microones, màquina de cafè etc.  

 

LÍNIA PEDAGÒGICA D’ESCOLA  

Com escola tenim la voluntat de mantenir la majoria dels projectes que formen part de 

la línia metodològica de l’escola, que consten al PEC, intentant no barrejar ni distribuir 

els alumnes i focalitzant-ho tot en l’aula de referència: tutor estable i mestre de 

referència temporal. Hi haurà coses que haurem de canviar. 

Cada alumne portarà una ampolla d’aigua individual de casa.  (Continuem amb aquesta 
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mesura) 

Als Ambients d’infantil no es barrejaran alumnes. 

 Racons i capses de primària : Es mantenen a l’aula  sense barrejar classes, amb 

l’afegit que el material compartit es desinfectarà després de cada ús. 

Maletes viatgeres infantil continuarà  

El préstec de llibres : es farà a l’aula de cada grup amb unes caixes de llibres 

prèviament seleccionats i adequats a cada nivell. Els llibres es desinfectaran cada 

vegada que s’agafin i es tornin.  

Projectes interdisciplinaris, tota l’escola. Es continuarà amb aquesta metodologia de 

treball, però extremant les mesures d’higiene 

Piscina. CI: No podem fer aquesta activitat aquest curs. Els vestuaris de la piscina 

estan compartits amb altres persones. 

Material socialitzat: Tornem, tota l’escola, al material socialitzat i d’ús compartit dins 

del grup bombolla. Tot el que es comparteixi s’haurà de desinfectar després del seu ús. 

Cada cicle en funció de l’edat i mestres disponibles organitzarà aquesta desinfecció. 

Padrins lectors: Com que és una activitat de relació entre cursos pel foment de  la 

lectura, aquesta activitat d’entrada continuem sense poder fer-la.  

Colònies: Es mantindran seguint les mesures de seguretat.  

Sortides: Es farà una valoració de quines es duran a terme en funció del transport i 

prioritzant les de l’entorn proper (barri, parc, escola de natura, aula d’ed. ambiental, el 

museu de Badalona,...) Ja tenim programades per tot el curs. 

Festes . S’organitzaran en funció de l’evolució de la pandèmia. 

 
 

CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ 

DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT 

EDUCATIU 

 

EDUCACIÓ ESPECIAL 

L’atenció als alumnes amb dificultats d’aprenentatge la duran a terme la mestra  

d'Educació Especial, la Carme, i es podrà dur a terme a l'Aula d'Educació Especial. 

Prioritàriament, agafaran alumnes del mateix grup estable. En cas que diferents 

grups s’hagin de relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de 

protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta, però en aquest 

cas es mantindran també separats amb distància de seguretat segons el seu grup 
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estable. El/la mestre/a reforçarà als alumnes amb les mesures de protecció 

protocol·làries: higiene de mans a l’entrar a l’espai (i al sortir) i ús de mascareta en 

tot moment. 

Els estris de treball de l’alumne en qüestió seran els mateixos que utilitza 

habitualment dintre de la seva aula de grup estable. 

 

AULA D’ACOLLIDA 

L'atenció als alumnes amb dificultats d'aprenentatge per la seva condició de 

nouvinguts, la durà a terme la Sara. L'espai serà la Biblioteca. En aquest cas és 

especialment difícil poder fer efectiu el recurs agafant només alumnes d'un mateix 

grup estable. Per tant, com que serà inevitable que l'aprofitin alumnes de diferents 

grups estables, caldrà complir rigorosament les mesures de protecció individual de 

mascareta, ventilació i distància interpersonal. 

AUXILIAR D'EDUCACIÓ ESPECIAL (VETLLADORA) 

L’atenció de la vetlladora , Cristina, tindrà lloc sempre dintre de l’aula amb 

mascareta i el rentat de mans corresponent (abans i després d’entrar a l’aula). 

Els alumnes que rebran suport per part de la vetlladora estan planificats des de 

principi de curs.  

SIAL (MESTRE D’AUDICIÓ i LLENGUATGE) 

El mestre d’Audició i Llenguatge atendrà als alumnes amb dificultats d’audició dins de 

l’aula. En alguns moments pot ocupar la zona que utilitza la logopeda.  Pels 

desplaçaments dintre de l’edifici i en les sessions de rehabilitació haurà de respectar 

les mesures de protecció protocol·làries: ús de mascareta i rentat de mans (abans i 

després de sortir de l’aula). 

Sempre que sigui possible, haurà de mantenir la porta oberta de l’espai. 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

 
Aquest curs utilitzarem tres accessos d’entrada i de sortida dels alumnes i deixem el carrer 

Sant Fermí per entrada de mestres.  
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Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. Hi haurà 

unes marques que delimitaran els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar. A primària es 

faran files. 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada i s'estableixen els punts 

d’entrada i sortida en intervals. A més, es vetllarà per no coincidir més d’un grup estable als 

passadissos i lavabos.  

 

 

 

 

Entrades i sortides Infantil 

Curs Porta Hora  Responsable 

P3  carrer Puigfred  9h/12.30h 
15/16.30h 

 
 
 

Tutors/tutores/ 
cotutors/es 

P4  carrer Puigfred 9h /12.30h 
15/16.30h 

P5  carrer Puigfred 9h /12.30h 
15/16.30h 

Les famílies no entraran a l’escola. Deixaran als nens a l’escala i la mestra 

encarregada els acompanyarà.  

 

Entrades i sortides Primària 

Curs Porta Hora  Responsable 
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1r 

 
Pati  porta d’ E. Inicial 

escala dreta  

9h / 12.30h  
15h / 16.30h  

 
 
 
 
 
 

Tutors/tutores/ 
cotutors/es 

2n  Pati  porta d’ E. Inicial 
escala dreta 

9h / 12.30h  
15h / 16.30h  

3r  Porta  gran  
escala dreta 

9.h / 12.40h  
15.10h / 16.40h 

4t Porta porta gran 
escala esquerra 

 
5è 

 
Porta porta gran 
escala esquerra 

9 h / 12.30h  
15h / 16.30h 

6èA Porta porta gran 
escala esquerra 

9h / 12.30h  
15h / 16.30h  

6èB Porta porta gran 
escala esquerra 

El primer dia d’escola tots els nens i nenes de primària entraran a l’escola i es situaran en 

la fila on estan pintats els números. Els tutors/es els acompanyaran a l’aula respectiva. El 

grup de sisè que s’ha desdoblat, aquell dia  abans de pujar a la classe es quedaran en un 

espai diferenciat (porxos) per explicar abans els nous agrupaments.  

Els tutors i tutores explicaran als grups les normes  d’aula, distanciament, d’entrada i sortida, 

menjador... 

Observacions: 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del 

centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal 

del centre educatiu han de portar la mascareta sempre, a banda de procurar 

mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Curs  Horari Pati 

P3 10.30h – 11h 
 

 
Sorral  

P4 A  
10.30h – 11h 

Pati banda conserge 
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P5   
10.30h – 11h 

Pati banda Av. Puigfred 

 
Opció A 

 

Entrades i sortides Primària 

Curs  Horari Pati Espai 

1r 10.30h- 11  Pati font  Pati font 

2n  10.30h – 11h  zona arbres 

3r   
10.30h -11h 

 
Pati pista 

Pista gran A 

4t 10.30h -11h Pati pista Pista gran B 

5è 10.30h -11h  pista petita/ cuina 

6À  
 

10.30h- 11 

 
 

pista a dalt   
 

Espai A /   

6èB 10.30h- 11 pista a dalt   
 

Espai B 

rotatori        escacs Pati lavabos/ 
escacs 

Els espais seran rotatoris, menys el pati de dalt on només puja 6è. 

Els  grups estables s’han de mantenir durant l’espai d’esbarjo i poden estar 

sense mascareta. Quan això no sigui possible caldrà mantenir la distància de 

seguretat i  portar mascareta. 

 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT  EDUCATIVA 

 

- Reunions de família  grups-classes: 

1r trobada presencial al pati per P3 amb distància de seguretat i mascaretes, per 

explicar totes les normes en la situació actual. 

Per les altres famílies de forma telemàtica. Amb les famílies amb qui ixò no sigui 

possible les farem individuals telefònicament o presencialment al pati. 
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- Reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu 

electrònic, utilitzant el Bynapp. En cas de fer una trobada presencial, es farà 

mantenint les mesures de seguretat al pati. En funció de la situació de pandèmia 

i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

 

 

SERVEI DE  MENJADOR 
 

El servei de menjador es durà a terme a l’espai habitual. Els integrants d’un mateix 

grup estable s’asseuran junts en una o més taules, amb una separació  entre les 

taules de grups estables diferents.  

 

L’horari s’establirà en dos torns, un a les 12.30h i un altre a les 13.30  ja que cal fer 

una neteja, desinfecció i ventilació de l'espai de menjador entre torn i torn.  

1r torn Educació infantil , Cicle Inicial i 3r, i un segon torn: 4t i C. Superior. 

 

L’alumnat haurà de rentar-se les mans abans i després de l’àpat.  

Les activitats haurien de ser preferiblement a l’aire lliure amb una ocupació 

diferenciada  d’espai per cada grup estable i  fent ús de mascareta. ( No tindrem 

prous monitors per grups estables, s’haurà d’estar amb distanciament i mascareta).  

 Si les activitats pedagògiques es fan a un espai tancat pel fred o pluges serà un 

problema per la manca de monitors per  estar l’espai de cada grup de convivència 

per separat.  

 

En cas de tancament total de l’escola, la cuina podrà romandre oberta per fer menús 

per l’alumnat amb l’ajut de menjador.  

 

PLA DE NETEJA 

 

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, 

els mestres faran que el mateix alumnat que ha utilitzat un espai que no és el del 

seu grup estable (cas d’un laboratori, aula d’informàtica, per exemple), 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 després d’un temps de ventilació ( 10 
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minuts). 

 

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

adaptada a les característiques del centre (veure annex 2). La ventilació és una de 

les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari 

ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 

deixaran les finestres obertes i la porta durant les classes. 

El problema en la nostra escola són les finestres que tenen una obertura petita i 

no corre gaire l’aire. Hem avisat al manteniment de  l’ajuntament a veure si troben 

una solució. ( Deixar dues ventanes obertes que no es tanquin mai)  

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais no es podrà fer com l’any passat, 

l’administració creu que no és necessària. Era una mesura que es va valorar com 

molt bona.   

 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes de les 

aules, evitant així més contacte amb les manetes de les portes. 

 

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

aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles 

activitats puguin fer-se a l’aire lliure.  

Actuacions:  

De tots els espais que es puguin fer ús en el dia a dia de l’escola, es tindrà cura de 

que hi hagi una bona ventilació, abans i després de cada activitat i durant l’activitat. 

Les mestres disposarem de gel hidroalcohòlic a les aules per posar a cada 

alumne a l’entrar i després de cada activitat, així com esprais desinfectants que 

s’utilitzaran per ruixar el material utilitzat, taules, joguines etc. un cop s’ha fet 

servir. A més a més, ens haurem de rentar les mans de manera assídua al llarg de 

la jornada escolar i a tal efecte es tindrà sabó i tovalloles de paper.  

Després de la jornada lectiva, l’empresa de neteja que contracta l’ajuntament 

s’encarregarà de la neteja i desinfecció total de l’escola.  
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  EXTRAESCOLARS   I   ACOLLIDA  MATINAL  

 

Acollida matinal  
 

Continuarem amb un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 m, i 

s’haurà de fer ús de mascareta.  

 

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

rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i haurà de mantenir la distància de 

seguretat amb altres infants que no siguin del seu grup de convivència.  

 

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

referència, i tant els responsables com els infants portaran mascareta. L’espai 

d’acollida caldrà ventilar-lo.  

 

Les activitats extraescolars  

Aquest curs ja es poden fer activitats amb grups reduïts, màxim 15 alumnes quan 

suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant 

la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. 

 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a 

l’aula del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran 

d’anar acompanyats. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar 

mascareta. 

 

  ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES 

 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el 

transport, quan aquest sigui necessari. 

Quan elaborem el PGA es realitzarà una valoració de les sortides i es realitzaran amb les 

mesures de prevenció i seguretat adequades: evitant aglomeracions, mantenint les 

distàncies de seguretat i /o l’ús de mascareta en funció del tipus d’activitat, així com la neteja 

de mans o l’ús de gel hidroalcohòlic.  
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REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE                     

COORDINACIÓ I GOVERN 

 
La modalitat  serà  preferentment telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones o a l’exterior sempre que es pugui fer. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial espai 
gran I ventilat o 
telemàtiques 

Dues per setmana 

Equip cicles  Coordinació Videoconferència 
o al pati  

Una per setmana 

Claustres    Videoconferència 
o al pati 

 Un al mes o més 

 Consell escolar       telemàtiques  

 

Està previst que tot tipus de reunions siguin telemàtiques amb persones externes 

del centre. 

 

En els espais de reunió i treball pel personal s'han d'establir les mesures necessàries 

per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la 

mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai. 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 

telemàtiques. 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús 

de mascareta. 

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

sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada 

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

pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 
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 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE 

CAS DE COVID-19 

 

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

directora. 

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

tinguin símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es 

trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i 

el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures 

més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment 

dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un 

protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclourà la 

ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública. 

 

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

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Es portarà a un espai separat però ampli per mantenir distàncies. ( Al costat  de 

la sala  de mestres)   

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

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

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

Serà ella qui és posarà en contacte en el reco de Salut. 

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

        situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 

Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 
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estrets. 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABL

E DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- 

LO FINS QUE 

EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABL

E DE TRUCAR 

A LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABL

E DE 

COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

E. Infantil Aula polivalent o  
al costat  de la 
sala mestres 

 Un dels 

docents  del 

grup estable.  

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Directora / 

equip directiu. 

Primària  Aula polivalent o  
al costat  de la 
sala mestres 

 Un dels 

docents  del 

grup estable.  

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Directora / 

equip directiu. 

SEGUIMENT DE CASOS 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 

 LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 

  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 

  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 

  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 

  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 

  nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 

  persona que ha  contacte amb 

  fet les  salut i farà 

  actuacions i el  seguiment del 

  nom del familiar  cas) 

  que l’ha vingut a   

  buscar)   
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SEGUIMENT DEL  PLA  

 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 

RESPONSABLES 
 
  Directora / Equip  directiu 
 
 

POSSIBLES INDICADORS  
 
 

- Seguiment diari  de cada curs  ( Excel ) 
- Seguiment diari de les entrades i sortides ( Excel ) 
- Seguiment dels patis  
- Seguiment de menjador  
- Incidències  

 
 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

... 

 

 CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 Pla d’acollida de l’alumnat 

 
 

L’adaptació de l’alumnat de P3 
 

Enguany per poder seguir les mesures establertes pel Departament de Salut i assegurar la 

traçabilitat del grup estable i dos mestres referents, hem determinat que l’adaptació de 

l’alumnat de P3 és faci de la següent manera. L’adaptació es realitzarà la setmana del 13 al 

17 de setembre. El grup es dividirà en dos grups, vindran tots junts  els primers dies de 

l’adaptació en horari de 9.15 a 10.45  i  11 a 12.30 i els següents fins a les 12.30 tots junts. 

El primer i segon dia del període d’adaptació les famílies dels infants podran acompanyar-los 

a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes (mascareta, mans netes i 

ús de gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada).  

Precisament per mantenir les mesures de prevenció, només podrà entrar a l’aula un únic 

familiar que no s’hi podrà estar més de deu minuts. És aconsellable que aquest familiar no 

sigui una persona vulnerable.  

Així mateix, l’entrada esglaonada d’infants i adults acompanyants, permet tenir un temps per 

a desinfectar, ventilar i netejar amb seguretat entre grup i grup. Al llarg d’aquesta setmana, 

si no és imprescindible, les famílies no han de fer ús ni del servei d’acollida ni del menjador 

del centre.  
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ADAPTACIÓ INFANTS DE P4  Curs 2021/ 2022  

 Enguany, de manera excepcional s’establirà un període d’adaptació pels infants de P4 al 
llarg de la setmana del 13 al 17 de setembre.  

El grup estable de 15 nens i nenes  assistiran al centre diàriament, però els dos primers 
dies de l’adaptació i només en horari de matí per aquells que no hagin assistit mai a 
escola. 

El primer dia un familiar podrà entrar a l’aula, seguint les mesures de prevenció i seguretat 

establertes (mascareta, mans netes i ús de gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada) i no 

s’hi podrà estar més de 10 minuts.  

És una dificultat organitzativa, però considerem que al llarg d’aquesta setmana, aquests 

infants no han de quedar-se ni a acollida matinal ni al menjador de l’escola.  

 

 

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Des de l’escola, es dissenyaran estratègies educatives que donin resposta a les 

necessitats i els drets de l’alumnat des de casa, fins que s’acabi la quarantena i 

puguin tornar a l’escola.  

Aquesta situació pot ser només d’un grup estable, o de dos, o de tota l’escola.  

Donat el cas, la docència serà virtual i es proposaran iniciatives que enriquiran les 

propostes educatives.  

Al setembre l’equip docent ha revisat el funcionament que es va acordar el curs 

passat i el continuarà  implementant  en millores.  

Des de l’escola es continuaran les classes de forma telemàtica, sempre que els alumnes 

tinguin ordinadors, portàtils o tabletes i hem prevists també el cas que no disposin i 

puguin continuar els seus aprenentatge des de casa. ( Quadernets, dossiers, materials 

preparats...)  

 

Concrecions per a l’educació primària 
 

     Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

Al igual que hem explicat en el punt anterior: 
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NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

1r     

2n     

3r     

4t     

5è      

6è A       

6è  B     

 

PROTOCOLS ESPECÍFICS   

PROTOCOL DEL RENTAT DE MANS  

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

així com la del personal docent i no docent.  

En infants s’ha de requerir el rentat de mans:  

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

● Abans i després dels àpats,  

● Abans i després d’anar al WC.  

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

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

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

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

dels   

   propis.  

● Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  
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● 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. 11  

Al lavabos es garantirà la disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol 

ús a classe. En punts estratègics ( vestíbul, passadís infantil,...) es col·locaran 

dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús d’infants, docents i personal del 

centre. A cada aula hi haurà un dispensador.  

 PROTOCOL DE L'ÚS DE LA MASCARETA  

● Infants i adults han de portar mascareta en tots els desplaçaments pel centre, 

ja   sigui pels espais exteriors o dins l’edifici.  

● Els alumnes a partir de 6 anys portaran la mascareta. 

● En un grup estable no és necessari l’ús de mascareta en menor de 6 anys.  

● Els docents cal que utilitzin sempre mascareta.  

● Alumnes i personal ha d’utilitzar mascaretes en tots els  espais i assegurar la 

distància d’1,5 metres sempre que sigui possible.  
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ANNEXOS     
 
 

1. Declaració de responsabilitat   

 

2. Llista per a la comprovació per a l’obertura diària  

 

3. Planificació de la ventilació  

 

4.  Comprovació de símptomes.  
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 
 

 

Dades personals 
 

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

 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement: 

1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al meu 

fill/a que em permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia 

 en l’horari de  a  (aquest horari ha d’estar entre les 9 i les 13h). 

2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

• No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

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

• No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

• No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni 
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

• Té el calendari vacunal al dia. 

3. (Seleccioneu una de les dues 
opcions) 

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 
• Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten 

tractaments immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat 

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

escolar: 
• 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. 

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que 
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre 
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a   , 

al centre educatiu  , signo la present 

declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades 

que hi ha en aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament 
d'Educació Responsable del tractament: La direcció del 
centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 

les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les 
persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Educació. A
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
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Informació addicional sobre aquest tractament:  
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APROVACIÓ  
 

Aquest DOCUMENT ha estat presentat en el  Consell Escolar de l‘escola Joan 

Llongueras  i, amb el seu vist i plau de tots els membres, la directora l’aprova. 

 

Badalona, 10 de setembre de 2021 

 

 

 


