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Introducció
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 es pugui reprendre amb
les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres
educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de
qualitat.
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 feien aplicant les mesures sanitàries de
protecció.
● 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

1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre
1.1. Temporització
-Última setmana del mes d’agost:
L’equip directiu es reuneix presencial o digitalment segons la situació de pandèmia i per actualitzar
allò que s’hagi pogut modificar legalment directament al Pla o la PGA fent reunions digitals o
presencials si s’escau amb l’equip de coordinadors o mestres concrets.
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-Primera quinzena del mes de setembre:
Des de direcció es planificarà una organització horària que permeti planificar el curs des de
claustres, cicles, comissions, grups de treball, paral.lels, càrrecs…
S’haurà de preveure un calendari per tal que tot el professorat pugui adequar els diferents espais
seguint les indicacions que es donin des del Departament de Salut.
Els mestres han d’organitzar les aules de grups estables no superiors a 20 alumnes. En cas que entri
un agent extern s’haurà de mantenir les mesures de seguretat dictaminades pel Departament de
Salut en cada moment del curs (a data 8 de setembre preveuen un distanciament físic en grups no
estables d’1,5m o 2,5m2).
● Horari de treball de 9h a 14h per mestres a jornada sencera :
Dilluns 31 d’agost

Dimarts 1 de setembre

9:00: Coordinadores.

9:00- 11:30: Claustre de
Benvinguda!

9:00- 11:30: Tasques
d’escola.
(mirar quadre sota).

11:00- 11:30: Esmorzar

11:30- 12:00: Esmorzar

12:00- 14:00:
-Acollida mestres nous.
-Mestres treball personal
(aula, llistat alumnes…).

12:00- 14:00: Cicles
organitzatius:
*Informacions diverses.
*Distribució classes.
*Reunió famílies.
*Pati

Equip directiu.

Dilluns 7 de setembre

Dimarts 8 de setembre

9:00- 11:30: Cicles:
Franges (teixit d’aula i
àmbits)

9:00- 11:30: Cicles:
Franges (teixit d’aula i
reptes)

11:30- 12:00:
Esmorzar

11:30- 12:00:
Esmorzar

12:00- 14:00:
-Treball personal
d’aula.
-Coordinadors.

12:00- 14:00:
-Treball personal
d’aula.
-Comissió pedagògica.

Tarda:
Reunions famílies:
19:00 Educació
infantil P3.
20:00 Cicle mitjà

Tarda:
Reunions famílies:
20:00 Cicle inicial

Dimecres 2 de setembre

Dimecres 9 de
setembre
9:00- 11:30: -Equip
directiu.
-Treball personal
d’aula.
- CAD
11:30- 12:00:
Esmorzar
12:00- 14:00:
-Treball personal
d’aula.

Dijous 3 de setembre

9:00- 11:30: Cicles
emocionals/ tutoria/
previsió possible
confinament.
11:30- 12:00: Esmorzar
12:00- 14:00:
-Càrrecs.
-Comissió
coordinadors.
-Treball personal
d’aula.
-Goldens festa.

Dijous 10 de setembre

Divendres 4 de
setembre
9:00- 11:30: Claustre
Cicles organitzatius:
*Franges (reptes, àmbits
i teixit d’aula).
11:30- 12:00: Esmorzar
12:00- 14:00:
-Treball personal
d’aula.

Divendres 11 de
setembre

9:00- 11:30: Claustre

11:30- 12:00: Esmorzar
12:00- 14:00:
-Treball personal d’aula.
-Goldens festa.

Tarda:
Reunions famílies:
18:00 Educació
infantil
19:00 Cicle superior
20:00 Consell escolar
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Tasques dimecres 2 de setembre de 2020 (9:00- 11:30)
Fer nous grups classe
(Coordinadores: Omplir
document compartit drive
“Grups classe 2020-21”)

-Educació infantil: Pilar Aumatell, Pili, Maite i Mercè.
-Cicle inicial: Àngels, Núria Castro, Diana i Maite.
-Cicle mitjà:Sara, Rut, David i Montse Bruch.
-Cicle superior:Olga, Susanna Blanch, Maria, Laia, Bernat i Anna.

Coordinació mestres Educació
Especial (CAD)

-Dolors, Ariadna, Roser de Salsa i Roser Busquets.

Adequació espais escola

-Santi, Bruna, Núria, Sandra Font i Ainhoa.

*Els mestres amb reducció de jornada parlaran amb l’equip directiu per acordar el seu horari.
-Segona quinzena del mes de setembre:
Durant aquests 15 dies no s’impartiran les classes des del format habitual sinó que cada mestre
tutor i/o especialista treballarà dins l’aula a partir d’un pla d’acció tutorial de seguiment emocional
de l’alumnat. En aquest pla hi treballaran també i hi col.laboraran els mestres especialistes per tal de
fer-ne una bona implementació coordinada des dels diferents àmbits curriculars.
-Al llarg del curs:
A tot el centre es treballarà procurant respectar la implementació del currículum d’educació
infantil i primària, així com la línia pedagògica de centre, les mesures i protocols del Departament
d’Educació i de Salut.
1.2. Pla d’acció tutorial(coordinat a cicles)
1.2.1: Per una acollida d’emocions:
Durant el confinament:
-Recollida i gestió de material com: diari de confinament i d’altres.
-Reflexions, inquietuds, reptes, emocions... i vivències compartides.
Després el confinament:
-Reflexions, inquietuds, reptes, emocions... i vivències compartides
L’acompanyament emocional:
-Amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per
diferents motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat
de necessitats educatives especials.
1.2.2: Pla d’acció tutorial en confinament total o parcial:
Es seguirà el pla d’acció tutorial del centre adaptat al confinament a partir de les premises exposades
en els següents subapartats.
La comunicació amb la comunitat educativa:
- S’establirà una comunicació oberta al Dinantia.
- El telèfon amb ocult.
- Videotrucades en petits grups.
- Seguiment setmanal amb contacte amb les famílies.
- Tasques d’acompanyament per paral·lels i per cicles si s’escau.
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Les reunions digitals dels mestres es faran dins del mateix horari marc dels mestres.
Comunicació família- escola via DINANTIA. Doble via, amb possibilitat de fer enquestes,
retorn, adjuntar documents... Està aprovat al centre l’ús d’aquesta via de comunicació que
permet arribar a totes les famílies, tant per part de l’AMPA, de direcció, secretaria,
especialistes, tutories o des de coordinació.
Com a complement Blogs infantil i Classroom a 2n cicle. Aplicacions Google: A segon
cicle els alumnes disposen d’un compte google dins del domini @leradedalt.cat on
treballem donant ús a diverses de les aplicacions que ens facilita la plataforma Google per a
l’Educació (Classroom, Gmail, Calendar, Drive, ...)
Telefonia amb número ocult per a casos específics.
Sempre que es cregui oportú es faran arribar vídeos dels mestres a les famílies de l’escola per
sentir-nos més propers als alumnes.
Correu electrònic, seguirà essent una via de comunicació interna i externa, junt amb totes
les seves extensions de DRIVE, calendari, formularis, Excel, meet...
Instagram i Twitter: Utilitzarem aquests mitjans per donar tranquil·litat i compartir per via
directe i diària recomanacions de gencat pel que fa a salut i educació.
WhatsApp: Tenim Whats de coordinació amb les escoles del municipi, l’Ajuntament, les
institucions del poble, el personal PAS, el professorat, l’AMPA i els diferents òrgans de
gestió. Aquest fet ens facilita la coordinació amb tota la comunitat educativa al llarg del
curs.

Coordinacions:
- Coordinadament la CAD i les tutories. Tots els divendres reunió CAD.
- Coordinació amb serveis socials, EAP, CREDA, vetlladores, auxiliar SIEI…
- Coordinació Direcció – Ajuntament.
- Coordinació a través de videotrucades o trucades telefòniques entre tutors i alumnes,
mestra SIEI i auxiliar i d’altres d’específiques.
- Consell escolar específics per concretar confinament, sortides i colònies, pla de reobertura…
- AMPA, en contacte setmanal amb el president i puntual amb d’altres membres en temes
econòmics, de gestió, d’equipament, d’estructures... pedagogia.
- Ajuntament. Vincle setmanal amb la Tècnica d'Educació de l'ajuntament.
Tasques docents i personal PAS en confinament:
- Realitzaran les mateixes funcions i tasques que s’haurien de dur a terme de manera
presencial al centre, adaptant-les a la situació de confinament.
- Des de direcció es vetllarà per la correcta coordinació entre el claustre confinat i el present al
centre.
- Amb el Departament, reunions amb inspecció (suport clau), Junta central i permanent,
plenaris, plantilles i d’altres quan s’escau.
Propostes de millora videoconferències:
- S’ha valorat positivament fer-ne una amb tot el grup com a comiat i com a un acte més
festiu.
- Important pautar normes d’organització per establir una bona comunicació de grup.
- Molt important establir torns i tancament de micròfons per millor organització i
comunicació amb el grup.
- Com a proposta es podria fer modelatge a l’escola (entrenament) perquè si torna a arribar
el moment , tots els nens i nenes que no s’han connectat, tinguin ganes de fer-ho.
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Fer un horari perquè no se solapessin.
Alguna Videoconferència quinzenal dels especialistes.
Els especialistes poder entrar a les videoconferències.
Grups reduïts perquè puguin participar
Es valora molt bé i els alumnes han pogut participar. Fins i tot, alguns alumnes que a la
classe els costa, ho han fet a les videoconferències.

A l'inici de curs els tutors caldrà que confirmin les dades de les famílies del seu grup de referència:
- Els correus electrònics pel Dinantia.
- Els números de telèfon.
- Adreça postal.
- Dispositius (telèfon, ordinador, tablet)
- Tipus de connexió (dades mòbil, wifi...)
1.3. Organització Pedagògica (en normalitat i en confinament parcial o total)
Amb les instruccions del Departament de Salut i Educació hem hagut de pensar noves maneres
d’organitzar el nostre alumnat i claustre i, per tant, aquest curs el claustre de l’Era ha acordat
organitzar-nos per cicles i nivells per tal que puguem funcionar d’una manera autosuficient.
Aquest nou funcionament ens permet que a educació infantil cada grup classe tingui una ratio de
15-16 alumnes internivells, és a dir, alumnes P3, P4 i P5 barrejats a cada grup classe. I pel que fa a
educació primària les ràtios de cada grup són de 18-19 alumnes barrejats per cicles internivells (cicle
inicial, cicle mitjà i cicle superior).
Aquesta proposta ens permet haver augmentat només un grup per cicle, és a dir, 4 grups classe de
més a tota l'escola. Per tant, aquest any a l’Era tenim 7 grups d’educació infantil i 16 grups
d’educació primària (5 grups de cicle inicial, 5 de cicle mitjà i 6 de cicle superior).
Pel que fa als especialistes, els mestres especialistes de música, educació física i anglès han assumit
tutories. I per tant, els únics mestres que no tenen tutoría són les mestres d’educació especial i els
tres membres de l’equip directiu que cada un està assignat a un cicle i seran els referents per les
substitucions i tot el que calgui.
Aquesta garella mostra el nombre d’alumnes per nivell i l’organització per grups estables de
funcionament:
Nivell

Alumnes

Grups estables en funcionament

P3

35

P4

39

P5

37

Grup 1: 16 Laia
Grup 2: 16 Núria
Grup 3: 15 Pilar
Grup 4: 15 Ainhoa
Grup 5: 16 Pili
Grup 6: 16 Maite
Grup 7:16 Àngels

1r

50

2n

42

Grup 1: 18 Jordi/ Albert
Grup 2: 19 Olga
Grup 3: 19 Sara
Grup 4: 18 Mercè
Grup 5: 18 Sandra

3r

50

Grup 1: 19 Diana

5

4t

45

Grup 2: 19 Anna
Grup 3:19 David
Grup 4: 19 Raquel/Noemí
Grup 5: 19 Bernat/Ramon

5è

54

6è

62

Grup 1: 19 Montse
Grup 2: 20 Maria
Grup 3: 19 Sandra Font
Grup 4: 19 Susanna/ Bruna
Grup 5: 19 Santi
Grup 6: 20 Núria
Total: 412

1.3.1 Pel que fa als alumnes en cas de confinament cal tenir en compte:
-La competència digital,
les emocions, els materials... És a dir preparar: classroom,
videoconferències…
- Lista d’absències, tenir actualitzades les dades dels alumnes a esfer@ actualitzades, la firma digital
dels mestres, vídeos i fotos alumnes...
- Els alumnes seran tutoritzats pel seu mestre tutor de referència de forma telemàtica quan hi hagi
confinament i, en el cas dels alumnes d’educació especial el seguiment es farà des del referent de la
CAD.
- Els àmbits curriculars que realitzin els especialitats seran planificats, explicats i corregits pel mestre
que imparteix l'àmbit de forma telemàtica igual que ho faria si fos presencial al centre.
1.3.2. Pel que fa als mestres en cas de confinament cal tenir en compte:
-Els mestres han de planificar la seva tasca docent en un memonotes (a poder ser digital i sinó amb
còpia digital en cas de ser en format paper) i que tingui previst en qualsevol moment un possible
confinament.
-Des de direcció es compartirà una carpeta al Drive amb tots els documents que al llarg del curs
s’hauran d’anar actualitzant (absències, “memonotes”, notes Esfer@, programació de franges i
àmbits curriculars, informes, PGA, Memòria...).
-Els mestres del centre seguiran les directrius acordades en els apartats pertinents (horari, reunions,
tasques…).
-Els mestres tutors faran el seguiment dels seu grup classe digitalment i aplicarà els acords presos a
cicles, claustre...
-Els mestres especialistes faran el seguiment de cada grup classe i de la matèria que imparteixen
(planificació i correcció de tasques) digitalment i aplicarà els acords presos a claustre.
-Els mestres que estiguin de baixa per virus s’espera que siguin substituïts pel Departament i que el
mestre substitut sigui el que realitzi les tasques pertinents amb el previ traspàs de gestió de la
programació del mestre de forma digital.
1.3.4. Reunions i gestió pedagògica amb les famílies :
La segona setmana de setembre es realitzaran les reunions amb les famílies de manera virtual.
1.3.5.Organització per franges:
Teixit d’aula: El punt de trobada dels infants amb la seva mestra de referència. Un espai per créixer
emocionalment i per fer aflorar sentiments de pertinença al grup. És en aquest moment on
aprenem a descobrir el món que ens envolta a través dels projectes d’aula.
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El grup està a la seva classe amb el seu tutor.
En cas de confinament es procurarà treballar els mateixos continguts però en format digital.

Reptes: Itineraris personalitzats per desenvolupar continguts claus dels àmbits curriculars de
matemàtiques, de llengües, de música i d’educació física. Es presenten propostes de treball
diverses on cadascú aprèn a regular el seu propi procés d’aprenentatge.
- El grup està a la seva classe amb el seu tutor.
- Excepte: Aquells àmbits curriculars on els reptes els porti un especialista que no sigui el
mateix mestre tutor. En aquests casos, el grup i l’espai seran els mateixos i el mestre anirà
equipat amb les mesures sanitàries pertinents i mantenint les distàncies de seguretat
explicades en el Pla.
- En cas de confinament es procurarà treballar els mateixos continguts però en format digital.
Àmbits: Espais de treball on el joc, l’experimentació, la creativitat i la descoberta prenen rellevància
en companyia d’infants d’altres edats. L’autonomia i la responsabilitat comparteixen protagonisme
amb el plaer d’aprendre.
- El grup està a la seva classe amb el seu tutor.
- En cas de confinament es procurarà treballar els mateixos continguts però en format digital.
1.3.6. Especialitats:
-L'educació física no es podrà realitzar al pavelló aquest curs escolar. Per aquest motiu s’ha
organitzat el pati de l’escola per tal que mai es trobin més de dos grups del centre realitzant
educació física. Així com es comptarà en dies de pluja amb el porxo o amb la mateixa aula per tal de
realitzar tasques del mateix àmbit curricular. Per altra banda a educació infantil si que comptarem
amb l’aula de Psicomotricitat, la qual desinfectarem degudament quan s’escaigui.
-La música la realitzaran els mestres especialistes degudament equipats a les classes on es situa cada
grup. Hem designat a cada cicle un mestre de música.
-L’anglès el realitzaran els mestres especialistes degudament equipats a les classes on es situa cada
grup. Hem designat a cada cicle un o més d’un especialista en llengua anglesa segons necessitats.
-Les tasques MALL les realitzarà la mestra especialista (degudament equipada) a les classes on es
situa cada alumne a atendre o el treurà del grup de referència quan s’escaigui (degudament
equipat).
-Les tasques de la mestra d’Educació especial les realitzarà la mestra especialista (degudament
equipada) a les classes on es situa cada alumne a atendre o el treurà del grup de referència quan
s’escaigui (degudament equipat).
-Les tasques de la mestra SIEI les realitzarà la mestra especialista (degudament equipada) a les classes
on es situa cada alumne a atendre o el treurà del grup de referència quan s’escaigui (degudament
equipat).
-Les tasques de l’educadora de la SIEI, de la vetlladora i de la TEI les realitzaran les mestres
especialistes (degudament equipades) a les classes on es situa cada alumne a atendre o el treuran del
grup de referència quan s’escaigui (degudament equipat).
1.3.7. Gestió de tasques en confinament parcial d’un grup o de centre:
Al llarg del confinament parcial i/o total del centre tindrem present:
● Implementació del currículum:
- Centrar-se en les competències i continguts claus del currículum que pertoca a cada etapa
educativa.
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- L’autoregulació i l’autonomia com a objectius d’aprenentatge.
- Partir sempre del coneixement previ rellevant de l’alumnat.
- Fer seguiment amb cura i oferir feedback personalitzat.
● Adaptar l’organització de l’aprenentatge:
L’organització de l’aprenentatge a distància no és una simple rèplica de l’aprenentatge presencial. És
una adaptació que hauria de considerar diversos elements:
- Unificar l’activitat docent per cursos o per nivells:
L’acció coordinada en el seguiment de tasques de treball o de la gestió emocional dels infants només
es pot oferir en una estratègia conjunta i coordinada entre mestres i les famílies que poden donar
suport a l’aprenentatge a distància.
En conseqüència, cal fer una valoració conjunta del desenvolupament del
confinament i permetre una anàlisi i presa de decisions conjunta.
- Oferir propostes amb diferents graus de complexitat, temps i autonomia:
Es tracta de proposar seqüències d’aprenentatge a partir d’una versió simple i global de la tasca que
pot anar fent-se més complexa. Cada proposta hauria de permetre resultats en diferents graus de
complexitat, extensió o aprofundiment. Seguiran amb el material d’aula i s’avaluaran els continguts
apresos.
- Combinar la telepresencia i el treball autònom.
- Fer un seguiment de l’aprenentatge a distància: Informar i col·laborar amb les famílies dels nostres
alumnes; fer un acompanyament en la dimensió digital del nou entorn d’aprenentatge.
● Organització de tasques:
-Les tasques es faran tenint en compte la línia de centre. A partir d’un drive amb una graella per
cicle, els tutors i els Departaments i/o especialistes hi anoten les tasques setmanals pels alumnes.
-A la coordinació de paral.lels i cicle es farà sedàs de tasques, donarem una pauta d’introducció
similar a tot el centre i son els tutors els que envien les propostes setmanals als alumnes junt amb un
paràgraf final d’acompanyament específic de tutoria per nivells.
-Els alumnes d’educació especial, SIEI i aula d’acollida son coordinats per la CAD per tal de fer
propostes més adequades i descarregar les tutories.
-Als alumnes sense internet, se’ls farà arribar via ajuntament propostes d’activitats amb objectius
similars als proposats per la resta dels alumnes. Així com aquells alumnes que no disposin de
materials essencials i bàsics a casa (llapis, colors, fulls…) i un ordinador de centre amb connectivitat
subvencionada per l'Ajuntament de Tona per tal de pal·liar la bretxa digital.
-Quan s’escaigui des de direcció s’enviarà un Dinantia genèric i d'acompanyament i seguiment a les
famílies.
-Fem servir la mateixa plantilla de tasques acordades a claustre on queden separades les tasques
avaluables de les no avaluables.
-Paral·lelament tenim un decàleg de normes de funcionament de tasques lectives avaluables:
Decàleg de tasques durant el confinament:
● Els tutors enviaran setmanalment un Dinantia a les famílies on quedaran recollits totes les
tasques a partir del document mare que tenim.(Ctrl+C, Ctrl+V - No adjuntar document)
● En aquest Dinàntia hi haurà clarament diferenciades les tasques avaluables de les no
avaluables.
● Una tasca podrà respondre a diferents objectius d’un mateix o de diferents àmbits.
● Les tasques que s’encomanaran com a avaluables han de ser factibles per a tot l’alumnat. Si
no ho són per un alumne per qüestions de capacitat o de mitjans s’han de facilitar tasques
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adequades a les necessitats de cada família. No tots els alumnes han de fer les mateixes
tasques per aconseguir els objectius que ens hem marcat per aquest trimestre.
En aquest document ha de quedar molt clara quina serà la via de retorn de les tasques
proposades.
La via de retorn principal, igual que la d’enviament, serà el Dinantia.
Per les tasques que ho requereixin, podem fer servir el correu electrònic.
Els mestres de la CAD es faran càrrec d’enviar les tasques als alumnes que atenen i ho faran
setmanalment amb la mateixa plantilla i organització que els tutors.
La tasca de tutoria i acompanyament a les famílies es coordinarà amb els paral.lels i els
mestres de la CAD.
Els especialistes poden enviar missatges d’acompanyament però les tasques s’envien en un
únic document conjunt.

1.3.8. Confinament específic en cas d’un únic grup:
Aquest serà el mateix pla que el que afecta a tota l’escola però només dirigit al grup o grups i
persones afectades. A banda cal tenir en compte de forma específica els següents aspectes:
Els docents:
- Els mestres tutors faran el seguiment dels seu grup classe digitalment i aplicarà els acords
presos a claustre i que estan esmentats anteriorment.
- Els mestres especialistes faran el seguiment del grup classe i de la matèria que impartien
(planificació i correcció de tasques) en la franja horària assignada al seu horari lectiu i fora
d’aquest si s’escau igual que es faria sense confinament. La resta d’hores seguirà al centre en
el seu horari lectiu.
- Els mestres especialistes que estiguin confinats faran el seguiment del grup classe i de les
matèria que impartien (planificació i correcció de tasques) des del teletreball. I gestionarà
les tasques que s’han d’impartir al centre, preparant material, vídeos, tutorials… o el que
calgui per tal que el mestre que estigui al centre físicament a l’aula en pugui fer
l’acompanyament oportú.
- Els mestres que estiguin de baixa per virus s’espera que siguin substituïts pel Departament i
que el mestre substitut sigui el que realitzi les tasques pertinents amb el previ traspàs de
gestió de la programació del mestre.
- La presència dels mestres confinats en les reunions de gestió de centre es farà de forma
telemàtica als migdies en l’horari habitual establert a tot el centre.
- El o els tutors confinats s’hauran de coordinar amb els altres tutor/ors del mateix nivell
com és habitual (telemàticament en aquest cas) per tal que no hi hagi diferències en
continguts curriculars (malgrat que el format d’activitats pot ser diferent, el fons ha de
portar als mateixos objectius d’aprenentatges curriculars).
Els alumnes:
- Els alumnes seran tutoritzats pel seu mestre tutor de referència de forma telemàtica.
- Els àmbits de les especialitats seran planificats, explicats i corregits pel mestre especialista de
forma telemàtica.
A banda d’aquestes premises en cada cas es desenvoluparà un pla estratègic concret i adaptat a les
necessitats dels grups d’alumnes, mestres i altre personal de la comunitat educativa afectats
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1.4. Criteri d'organització de mestres i substitucions
-

-

En cas que hi hagi una mestra a sustituir a l’espera de ser coberta pel Departament,
aquest serà substituït a tota la jornada dins el grup per les mestres d’educació
especial, el mestre de música (covid) o la mestra de música i anglès. I les classes
d’aquests seran absorbides pels mestres de l’equip directiu.
Les substitucions en franges puntuals (per visita mèdica, enterrament… o d’altres)
seran cobertes amb la graella de substitucions que a continuació s'exposa.
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1.5. Criteri d’organització d’educació especial
-

-

Les mestres i auxiliars de la CAD entraran als grups per fer-hi el treball oportú.
Excepte en els casos d’exploracions concretes (MALL, EAP, CREDA…) o treballs
específics.
En el cas de la SIEI l’Ariadna, la Roser B. i la Mireia entraran a fer l’atenció dins
l’aula. L’horari seran els entrats a la carpeta verda.
Graelles suports per cicles:
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2. Organització de grups d’alumnes, docents, d'altre personal de centre i espais
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.
Cada docent s’assignarà a un grup estable d’alumnes i docents que funcionaran com un nucli
familiar, tindran un recorregut pel centre marcat i es situaran en un mateix espai i un wc propi.
En cada grup estable hi podran intervenir dos especialistes (d’anglès, música o educació física) i en
cas necessari la Tei, Auxiliar de SIEI, mestra SIEI, mestra d’educació especial o MALL.
Criteris de substitucions:
Des del Departament es cobriran les absències de mestres que no puguin estar al centre perquè son
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grup de risc, i es farà en el procediment habitual de baixes i substitucions.
Internament l’equip directiu tindrà una dedicació d’horari lectiu amb alumnes segons marca la
normativa actual inferior a altres cursos. En la mesura del possible s’assumiran les substitucions
puntuals de la següent manera (aquests tres mestres ja queden designats per d’altres tasques com a
referents de direcció en aquests tres cicles) i amb les mesures de salut que es dictamina:
Cap d’estudis Rut Dulcet Clarena i la Dolors Vila a Educació Infantil.
Ariadna Herrera a Cicle Inicial.
Directora Roser Busquets Plaja i la auxiliar de la SIEI d’educació especial Cicle Mitjà.
Secretari Carles Gil Recio i la Roser de Salses a Cicle Superior.
2.1. Alumnat:
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes d’educació infantil i primària sempre que la
situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o
bé de la població.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre se l’assignarà a un grup estable
existent.
El desplegament d’aquesta presencialitat està definida en el document d’instruccions /organització
pedagògica de la Secretaria de Polítiques Educatives.
Competència digital dels alumnes
➔ Actuació 1. Publicació d’orientacions dels continguts digitals a treballar des de cada àmbit per a
cada nivell de totes les etapes educatives.
➔ Actuació 2. Publicació d’orientacions metodològiques que afavoreixin el treball de la
competència digital des dels diferents àmbits.
➔ Actuació 3. Publicació d’orientacions per a l’avaluació transversal (des dels diferents àmbits) de
l’assoliment de la competència digital per a cada nivell de totes les etapes educatives.

Continguts i recursos digitals
➔ Actuació 4. Creació d’exemples i models de continguts digitals.
➔ Actuació 5. Col·laboració amb empreses de tecnologia educativa i organitzacions de
caire científic o social per a la creació de continguts didàctics.
➔ Actuació 6. Creació d’exemples i models de seqüències didàctiques que incorporin
continguts digitals seguint les directrius curriculars.
➔ Actuació 7. Recull d’exemples i models de continguts digitals competencials,
inclusius i transversals.
➔ Actuació 8. Recull de models i exemples de programacions didàctiques que
incorporen continguts digitals, de forma coherent i seguint les directrius curriculars.
Entorn digital de continguts i recursos
➔ Actuació 9. Creació de l’entorn on hostatjar, mostrar i compartir les produccions dels centres i
del professorat i el recull d’evidències de la seva implementació a l’aula.
➔ Actuació 10. Definició de l’estratègia
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2.2. Personal del centre. professorat, personal d’atenció educativa i personal
d’administració i serveis:
La Direcció General de professorat determinarà i comunicarà la plantilla assignada a cada centre,
tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19.
La Direcció de Serveis procedirà a determinar i comunicar el personal de suport educatiu assignat a
cada centre.
El Departament haurà de conèixer l’estat de salut del personal treballador per valorar la seva
vulnerabilitat i especial sensibilitat respecte a la COVID-19 en el marc de referència vigent a cada
moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció per a
aquest personal treballador.
Formació del professorat
➔ Actuació 1. Definició i creació de noves modalitats formatives que afavoreixin la personalització
de la formació en funció de les necessitats individuals.
➔ Actuació 2. Creació d’itineraris formatius basats en els nivells d’assoliment de la competència
digital docent.
➔ Actuació 3. Disseny d’una eina de diagnosi de les necessitats formatives individuals per a
l’assoliment de la competència digital docent.
➔ Actuació 4. Inclusió del lideratge relacionat amb la transformació digital de centre en la
formació de futurs directors.
➔ Actuació 5. Incorporació de la creació de continguts digitals en els plans de formació.
➔ Actuació 6. Assessorament per a la creació de continguts digitals de centre. Acreditació de la
competència digital docent
➔ Actuació 7. Planificació del procés d’avaluació.
➔ Actuació 8. Creació del grup de treball interdepartamental i amb les universitats
catalanes.
➔ Actuació 9. Disseny del mecanisme d’avaluació de la competència digital docent comú a tots els
concursos d’oposicions d’accés a la funció docent.
➔ Actuació 10. Disseny del mecanisme d’avaluació de la competència digital docent comú a l’accés
a la borsa de treball de personal docent.
La TEI, la vetlladora i la auxiliar de la SIEI donaran suport en la preparació de les tasques de les
mestres d’Educació Infantil i assistiran a les reunions que es convoquin a nivell d’escola.
L’administrativa del centre desenvoluparà les seves funcions amb l’objectiu de cobrir les
necessitats administratives i encàrrecs que concreti la direcció.
El conserge del centre seguirà les pautes horàries que concreti amb la direcció del centre i
l’Ajuntament.
El personal extern del Departament seguirà les mesures de salut i protocols que el mateix
Departament d’Eduació i Salut dictamini al llarg del curs adaptades a les normes específiques del
centre.
El personal extern vinculat a l’Ajuntament seguirà les mesures de salut i protocols que el mateix
ajuntament o empresa subcontractada per aquest (com és el cas de la neteja) al llarg del curs
adaptades a les normes específiques del centre.
El personal extern no vinculat directament ni amb l’Ajuntament ni amb al Departament
s’haurà de concretar la seva gestió, minimitzar o prescindir si s’escau pel que fa a la seva intervenció
en la jornada (com és el cas de Pakdart o serveis externs de logopèdia).
Es mantindrà el contacte amb els següents serveis:
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●
●
●
●
●
●
●
●

Inspecció Educativa
Comissió social
Serveis socials
Serveis educatius EAP, CSMIJ
Altres serveis externs privats
AFA
Ajuntament
Centres educatius: Llar d’infants, Institut

2.3. Grups estables
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre
organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor i un espai referent (màxim 20
alumnes).
El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor/a. 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 mestre o un professional de suport
educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.
A l’etapa d’educació infantil es prioritzarà que el mestre responsable de grup imparteixi el màxim
de matèries en el seu grup.
A l’etapa d’educació primària es prioritzarà que el mestre responsable de grup imparteixi el màxim
de matèries en el seu grup i que hi entri com a màxim dos especialistes amb les mesures que el
Departament de Salut requereixi en cada moment.
A 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. Aquells docents i/o personal de suport
educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan
no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants o la superfície equivalent
de seguretat de 2,5m quadrats. Es recomana reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup,
i el nombre de grups que atengui cada mestre o professional de suport educatiu i educació
inclusiva.
La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en
compte aquesta distància.
CAD:
Es treballa per garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom, per tal de no deixar cap alumne enrere, cal generar
actuacions que permetin erradicar les mancances vinculades a la digitalització com l’abordatge de la
bretxa digital.
2.4. Espais
AULES
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Les aules seran els espais que acolliran els grups d’alumnes estables, segons les ràtios que estableix el
Departament d’Educació i Salut. Es podran utilitzar com a aula-grup tots els espais clarament
sectoritzats.
Cada grup tindrà un únic espai de referència malgrat que de forma excepcional es podran fer ús
d’espais específics tals com: aula maker, biblioteca, psicomotricitat… sempre fent la desinfecció i
controls pertinents o deixant el temps de 24h de repòs entre l’ús d’un grup i un altre.
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 procedir a la neteja i desinfecció de l’espai i del 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 per tal de fer
una conscienciació d'higiene que en la mesura del possible el mateix alumnat col·labori en les
actuacions de neteja o endreça d’estris utilitzats.
MENJADOR
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat, el servei de matins i de tardes i les activitats
posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos,
s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.
Si l’organització del centre ho permet, el menjar es farà, preferiblement, a l’espai habitual del
menjador escolar. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden
coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o
més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa
taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la
distància. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns dels
habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i
torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. El menjar 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 recomana que sigui una persona adulta responsable que la
serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte
pedagògic realitzin tasques tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu
grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la
distància a la filera.
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'ha habilitat a tal efecte si fos estrictament necessari. Les aules o els espais habilitats específicament
per fer els àpats seran utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable.
Quan això no sigui possible, caldrà garantir la separació entre els grups d’alumnes. L’espai
alternatiu al menjador serà, preferiblement, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En aquest
cas, caldrà netejar i ventilar l’aula després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és
utilitzat per alumnat de més d’un grup estable, caldrà, a més, desinfectar-lo abans i després de
l’àpat.
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Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. No caldrà
utilitzar elements isotèrmics.
En cas de pluja el darrer torn de menjador es quedarà en aquest espai, els alumnes d’educació
infantil entre l’aula on dormen i l’aula auxiliar situada davant les antigues classes de P4, els alumnes
de C.I. i C.M podran fer ús del passadís i els de C.S. podran utilitzar el passadís de davant les seves
aules.
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 es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació
diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la
mascareta.
També es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup
estable. En aquest cas caldrà garantir la ventilació i desinfecció després de l’activitat. Quan no sigui
possible la utilització d’un espai per infants d’un mateix grup estable, caldrà garantir la separació
entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels
infants dels diferents grups. També caldrà garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais
abans i després de la seva utilització.
Les normes de menjador s’acolliran a les recollides en aquest pla amb les especificacions
pertinents i pròpies de les normatives de salut que se'n derivin.
Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador
escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s'ha habilitat. Hi poden
coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o
més taules. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una
cadira buida entre ells. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de
més torns.
A més, hi haurà, com cada curs, ajuts individuals de menjador. Aquests ajuts els gestionen els
consells comarcals i alguns ajuntaments a través de les corresponents convocatòries que ja s’estan
resolent. Els ajuts individuals de menjador són ajuts vinculats a la prestació del servei de menjador
durant el curs escolar i consisteixen en un ajut econòmic per cobrir totalment o parcial el cost del
menú. En totes les convocatòries dels ajuts es recull com a requisit per obtenir un ajut utilitzar el
menjador escolar. En el cas de suspensió de l’activitat lectiva d’un centre educatiu per confinament
o restricció de mobilitat d’un determinat territori, les cuines dels centres seguiran funcionant per
als beneficiaris dels ajuts de menjador, un servei que es podria també realitzar a domicili en cas de
confinament general del centre.
MENJADOR:
Recollida i tornada d’alumnes:
Els alumnes de E.I les monitores els van a buscar a les seves aules a les a les 12:25h i a les 15:10h
aproximadament els tornen a portar.
Els alumnes de C.I les monitores els van a buscar a les 12:25h a l’escala blava i a les 14:55h el tornen a portar i
els alumnes es van ajuntant amb els alumnes del seu grup.
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Els alumnes de C.M les monitores els van a buscar a l’escala verda a les 12:25h i a les 14:55h els tornen a
portar.
Els alumnes de C.S les monitores els van a buscar al vestíbul de l’escola a les 12:35h i a les 15:05h els tornen a
buscar.

Per a tots els torns:

L’entrada al menjador serà per la porta habitual d’aquest i la sortida serà per la porta que dona al pati de P-3
(sala AMPA). Els integrants d'un mateix grup estable s'asseuran junts en una o més taules i per garantir la
distància, caldrà deixar una separació entre taules de grups diferents o una cadira.
Sempre es respectarà la distància entre grups a l’hora de dinar.
Entre torn i torn caldrà netejar, desinfectar i ventilar el menjador.
També és important garantir el rentat de mans abans i després de l'àpat.
El menjar s'haurà de servir en plats individuals/plates i no es podrà compartir. Així, no es posaran amanides,
ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula.
L'aigua sí que podrà estar en una gerra per a tothom, però haurà de ser un adult o un únic nen/nena
l'encarregat de servir-la durant tot el dinar. Si hi ha nens encarregats de parar i desparar la taula, només ho
podran fer per al seu grup de convivència.
Cada monitora a treure els plats coberts, gots del seu grup d’infants i el posarà al punt de brut del menjador.
Es farà així per evitar acumulació d’infants al punt de recollida.
Després de dinar cada taula sortirà del menjador per la porta de l’AMPA (sortida) i es posarà gel
hidroalcohòlic, aniran ordenadament i respectant les distàncies al seu espai exterior/interior.
Pel que fa a les activitats que es fan al migdia, durant el servei de menjador, la prioritat serà fer-les a l'exterior,
amb espais diferenciats per cicles, sempre portaran mascareta ja que coincideixen més d’un grup estable en
l’espai.
Cada monitora cada dia organitzarà jocs en l’espai exterior i sempre seran jocs què evitin el contacte estret
entre infants de diferents grups estables.
Quan plogui cada grup estable anirà a la seu espai assignat els espais dels passadissos davant de les aules i el/la
monitor/a organitzarà jocs per els infants, només poden fer servir material que tinguem per aquests grup ja
sigui jocs o material propi, sempre estarà desinfectat abans i desprès de fer-ne ús. (Obrirem les finestres per
ventilar sempre que sigui possible).
Tots els infants del primer torn vindran al menjador amb les mans netes i al punt d’entrada es posaran gel
hidroalcohòlic.
Els grups d’infants a partir del segon i tercer torn i així els altres torns ho faran igualment es rentaran les
mans al menjador i als lavabos del passadís abans de seure a taula.
Cada torn disposa de 50 minuts inclosa la neteja i desinfecció, per tant els infants disposen de 40 min per
l’àpat a cada torn aproximadament i els 10 min de neteja i desinfecció.
Al primer torn no s’ha de netejar i desinfectar abans ja què una monitora del servei matí ja ho haurà fet
prèviament desprès del torn del matí.
PRIMER TORN:
El infants de Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) i Cicle inicial G2, G3, G5 menjaran al primer torn de
menjador serà a partir de les 12:30h i les monitores d’aquest torn són la Laura, la Munsa i L’Alba d’Educació
infantil, l’Olga de Cicle inicial i les ajuda al menjador la Mª José.
SEGÓN TORN:
Cicle inicial G1 i Cicle mitjà menjaran al segon torn del menjador i serà a partir de les 13:20h i fins a les
14:00h. (10 min de desinfecció i ventilació) les monitores d’aquest torn són L’Àlex amb inicial i l’Ana i la
Pilar respectivament, les ajuda al menjador la Mª José.
TERCER TORN DE MENJADOR:
Cicle superior serà a partir de les 14:10h i fins a les 15:00h, les monitores d’aquests torn són la Mònica, la
Dánae i la Júlia, les ajuda la Mª José Lechón.
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La neteja i desinfecció d’aquest 3r torn, ho fa el personal de neteja de l’escola ja què és l’últim torn.
Acollida matí:
Entrada a l’escola i tornada a l’aula;
Els alumnes del servei matí entren a l’escola per la porta de la cuina a partir de les 7:45h.
Una monitora els mira la temperatura i es desinfecten les mans amb gel hidroalcohòlic.
Una monitora porta els alumnes de E.I a les seves aules a partir de les 9:10h.
Els alumnes de C.I a les 8:55h a l’escala blava.
Els alumnes de C.M a les 8:55h a l’escala verda.
I els alumnes de C.S a les 9:05h a al vestíbul de l’escola.
Acollida tarda:
Els alumnes de C.I, C.M i C.S les mestres els deixen a dins al menjador on s’esperen que arribi la monitora
que va a buscar els alumnes de E.I a l’aula.
Les famílies venen a buscar als alumnes per la porta de la cuina.
NETEJA MENJADOR CUINA I MESURES PREVENTIVES:
Cartells amb mesures preventives i higièniques implantades.
● Per evitar l'aglomeració en un punt concret del centre caldrà establir circuits i organitzar
la circulació entre alumnes treballadors del centre en llocs i moments determinats.
S'hauran d'adoptar les següents mesures higièniques:
● Assegurar una correcta neteja de les superfícies i espais, tractant que es realitzi una neteja diària de totes les
superfícies.
● En tots els lavabos es col·locarà un cartell en el qual s'explicarà la forma correcta d'higienitzar-se les mans.
● Es garantirà i intensificarà la higienització de totes aquelles superfícies de contacte
que puguin suposar un contagi, com les aixetes, els poms de les portes, comandaments, baranes, botons,
havent de garantir que en tot moment es disposi de sabó i paper d'un sol ús en els lavabos.
Així mateix s'intensificarà la neteja de les zones comunes, especialment manetes i poms
● Les taules de treball hauran d'estar lliures de documentació, a fi de facilitar la neteja
d'aquestes, així com dels teclats i ratolins.
● L'empresa posarà a la disposició dels treballadors elements de neteja (cotó, gel amb
base d'alcohol, tovalloletes desinfectants, ...) per a facilitar la neteja dels equips d'ús
compartit, com ara elements de comunicació, equips electrònics que requereixin de
la seva manipulació i els elements dels vehicles d'empresa que hagin de ser manipulats (volants, emissores,
palanques de canvi, fre de mà, ...)
● S'instal·laran al més aviat possible dosificadors antisèptics amb base d'alcohol a les sales de menjador d'ús
de les persones treballadores.
● Els treballadors disposaran de lavabos apropiats i adequats que incloguin productes
per a la neteja ocular i antisèptics per a la pell.
D'acord amb la informació proporcionada per l'autoritat competent, es posaran els mitjans necessaris per a
garantir la gestió dels residus en els centres de treball.
S'hauran d'adoptar les següents mesures:
● Es prestarà especial atenció al personal treballador que faci les tasques de neteja.
Utilitzarà els EPI’s necessaris, a criteri tècnic, per a això (ex. guants de protecció i
màscara).
● La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual,
respectant els protocols de separació de residus.
● Es recomana que els mocadors d'un sol ús que el personal empri per a l'assecat de
mans o per al compliment de la “etiqueta respiratòria” siguin rebutjats en papereres o
contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.
● Tot material d'higiene personal (màscares, guants etc.) han de dipositar-se en la
fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté una vegada
efectuades les recollides separades).
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● En cas que un treballador present símptomes mentre es troba en el seu lloc de treball,
caldrà aïllar el contenidor on hagi dipositat mocadors o altres productes usats,
aquesta bossa d'escombraries haurà de ser extreta i col·locada en una segona bossa
d'escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit en la fracció resta.

CUINA
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 sempre que resulti factible i ho dictamini el
Departament d’educació i el de salut.
Les normes de la cuina s’acolliran a les recollides en aquest pla amb les especificacions
pertinents i pròpies de les normatives de salut que se'n derivin.
EDUCACIÓ ESPECIAL
Els especialistes i mestres d’educació especial poden entrar a totes les aules que siguin requerits
adoptant les mesures de seguretat, higiene i protecció establertes, però l’organització del centre ha
de procurar que el nombre de grups al qual accedeixen sigui el mínim possible.
Els grup-classe estables són heterogenis. Per tant l'alumnat amb recursos SIEI forma part d'aquests
grups heterogenis. Els docents i els educadors del SIEI els donen suport dins el grup estable.
EDUCACIÓ FÍSICA
Es recomana que l’educació física/psicomotricitat es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre
que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor.
Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.
Es podrà fer servir l’aula de psicomotricitat amb una diferència de 24h entre grup estable i grup
estable.
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I D’ALTRES ESPAIS MUNICIPALS
En principi tots els espais municipals es podran utilitzar de forma excepcional sota previa demanda.
La gestió de l’Educació Física recau en l’ús del pati com a espai per a realitzar l’educació física. En
cas de pluja el professorat d’educació física haurà de preveure una programació curricular
alternativa a fer-se dins l’aula (Treballs i projectes per conèixer esports, jocs olímpics i d’altres
temàtiques que es puguin fer en treballs de recerca específica dins l’aula).
En cas que per una activitat puntual es sol.liciti d’anar al pavelló l’Ajuntament haurà de vetllar per
tal que els wc i els vestidors es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona
ventilació.
Les normes dels espais i recintes exteriors al centre s’acolliran a les recollides en aquest pla
amb les especificacions pertinents i pròpies de les normatives de salut que se'n derivin.
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Espais educació física i psico
- L’aula de Psico es fa servir un cop al matí, es desinfecta i un altre a la tarda per tal
que cada dia hi hagi dos grups que en puguem gaudir.
- Al pati s’ha distribuït per tal que no hi hagi mai més de dos grups fent servir l’espai
exterior per educació física. En cas de pluja es pot estar al porxo, espai que hem
dividit en dos o a l’aula amb projecte de recerca relatius al currículum d’Educació
Física.
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Organització fotocòpies
- Al despatx de consergeria només hi pot haver la conserge i un mestre per fer
fotocòpies. Respectant les mesures de ventilació, mascareta, higièna...
- El centre ha comprat un moble on cada mestre diposita les fotocòpies en la seva
guixeta individualitzades.
conserge
- Diariament desinfecta les balles exteriors del centre.
- Atendre a les famílies i alumnes que arribin tard prenent les mesures oportunes
establertes al Pla d’obertura.

PATIS
L’espai del pati estarà delimitat per nivells a l’hora d’esbarjo seguint les explicacions de les hores
d’entrada i sortides detallades a l’apartat 3 d’aquest pla.
En hores d’educació física, música o d’altres es podrà fer ús de qualsevol espai on no hi hagi
estructures, jocs o materials que els alumnes puguin tocar.
En hores de menjadors i extraescolars es farà ús del pati en les mateixes condicions explicitades.

SALA DE MESTRES
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En els espais comuns de treball del professorat s’establiran les mesures necessàries per garantir el
distanciament físic de seguretat de 1,5m essent obligatori l’ús de mascareta si això no pot
garantir-se. Caldrà tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè,
microones, dispensador d’aigua, nevera, plastificadora... S’evitarà en la mesura del possible que es
comparteixin equips, dispositius, utensilis o demés instruments o accessoris i es prestarà especial
atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests
espais es seguirà l’establert en els protocols de Salut segons es vagin actualitzant.
- 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, els adults que
acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i
hauran de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de
mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.
- S’informarà a l’ajuntaments de l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal
que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.
- En entrar al centre els alumnes es renten les mans amb gel hidroalcohòlic, mantindran la
distància sanitària i portaran la mascareta fins a la seva aula.
CIRCULACIÓ PELS PASSADISSOS
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable.
Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
portar mascareta.
Per agilitzar la correcte desinfecció dels espais comuns es vetllarà per tal que els alumnes i mestres
toquin el mínim possible els espais pels quals transiten (baranes, parets, portes, manetes...).
Quan es circuli pels espais comuns del recinte és obligatori l’ús de mascaretes.
LAVABOS
Cada grup estable tindrà assignat un wc propi amb la distinció pertinent amb el número de grup i
color de cicle.
Grups Ed. Infantil:Wc Cargola/mòdul (1, 2), Wc P3 (3, 4), Wc P4 (5, 6), Wc P5 (7)
Grups Cicle Inicial:W
 c 1r Pis Escala Blava (1, 2, 3, 4) Wc 1r Pis Escala Blava Mestres (5)
Grups Cicle Mitjà:W
 c 1r Pis Escala Verda (1, 2, 3) Wc Planta Baixa Nenes (4, 5)
Grups Cicle Superior: Wc 2n Pis Escala Verda Mestres (1) Wc 2n Pis Escala Verda (2, 3) Wc 2n
Pis Escala Blava (4, 5, 6)
ASCENSOR
Es reserva l’ús de l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu
personal de suport (si es necessita). Cal fer la neteja i desinfecció dels polsadors o altres superfícies
de contacte després del seu ús. L’ús serà esporàdic.
2.5. Horari conserge
De 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.
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Per tal de garantir l’entrada escalonada es farà ús de dos torns repartits en les diferents portes
d’accés al recinte.
Torns d’entrada:
Educació infantil i C.S: 5 min. després de l’horari marc en entrades i sortides.
C.I. i C.M: 5 min. abans de l’horari marc en entrades i sortides.
2.6. ALTRES ACTIVITATS
Acollida matinal
S’habilitarà un espai que permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 m, i quan no sigui
possible, tant el responsable de l’acollida com els infants, hauran de portar mascareta.
Cada infant serà acompanyat fins a la porta d’entrada de la cuina al carrer Andreu Molera per un
únic familiar i un monitor el recollirà a l’exterior del recinte. Abans d’entrar al centre es rentarà les
mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres
amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. Quan finalitzi el període d’acollida, seran
acompanyats fins al lloc per on accedeixin els seus grups de referència. Tant els responsables com
els infants portaran les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar
l’espai.
Educació Infantil: Les monitores acompanyaran els alumnes a les seves respectives aules de
referència.
Cicle Inicial: Les monitores acompanyaran als alumnes a l’escala blava on s’afegiran al seu grup de
referència.
Cicle Mitjà: Les monitores acompanyaran als alumnes a l’escala verda on s’afegiran al seu grup de
referència.
Cicle Superior: Les monitores acompanyaran als alumnes al vestíbul on s’afegiran al seu grup de
referència.
Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i,
amb ús de mascareta com la resta de professorat i alumnat –a partir dels 12 anys sempre i a partir
dels 6 quan ho requereixi la situació sanitària del territori-. Quan finalitzi el període d’acollida, cal
acompanyar els infants a la seva aula de referència. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i
desinfectar l’espai.
Adaptació de P3
La normativa que envolta l’estat de pandèmia en relació al covid ens impedeix l’entrada de famílies
al recinte. Per això aquest curs hem sol.licitat que els primers cinc dies de curs els alumnes de
P3 puguin fer una entrada esglaonadaque es resoldria de la següent manera:
Entrada esglaonada, del 14 al de 18 setembre de 2020

Cada dia de 9:05 a 10:35h
Una tarda cada tutora realitzarà entrevistes amb les famílies (format digital o presencial segons
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dictamini el Departament de Salut)
Sortides i colònies
En previsió de les complicacions derivades per la pandèmia no es realitzaran colònies i les sortides es
faran única i exclusivament d’entorn (dins el municipi) seguint les mesures de prevenció i higiene
habituals.
En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta quan no es pugui preservar la distància.
En el consell escolar de municipi es va acordar que tots els centres educatius de Tona ens acollirem
al programa de sortides d’entorn que promocionarà aquest curs l'Ajuntament.
Extraescolars
Els centres podran dur terme les extraescolars previstes en la seva Programació General Anual,
sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui
preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada.
Les normes d’extraescolars s’acolliran a les recollides en aquest pla amb les especificacions
pertinents i pròpies de les normatives de salut que se'n derivin.
Els centres escolars poden dur a terme les extraescolars previstes en la seva programació general
anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es
pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la
mesura del possible es formaran grups estables de participants. Es recomanable que en el marc de
l’extraescolar la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la
traçabilitat. Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de
l’activitat. Es poden fer activitats extraescolars esportives, i el document Pla d’actuació per al curs
2020- 2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del Departament d’Educació, de data
3 de juliol, detalla les qüestions a tenir en compte en funció de l’esport al qual ens estiguem referint.
3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
3.1. Fluxos de circulació
Per evitar aglomeracions de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
3.2. Entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el
nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
Registre d’entrades i sortides:
- Cada mestre tutor d’un grup estable recollirà un registre d’alumnat que ha assistit al centre,
detallant espais i horari. Així com la documentació necessària que validi la seva entrada.
- Des de direcció es recollirà un registre d’entrades i sortides al centre de mestres, personal de neteja
i extern que accedeixi al centre amb un permís especial. Així com la documentació necessària que
validi la seva entrada.
Les entrades i sortides s’organitzaran segons a continuació es detalla:
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Entrada escala blava

Sortida escala blava

Entrada escala verda

Sortida escala verda

Entrada Infantil

Sortida Infantil
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*Els alumnes acompanyats d’un únic responsable (familiars o altres) esperaran dins dels espais
marcats a l’exterior de l’edifici. El referent responsable del grup els anirà a buscar per accedir a
l’edifici. El tutor serà qui anirà a buscar i a entregar el seu grup.
*S’HAN DE RESPECTAR ESTRICTAMENT ELS HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES
MANTENINT ELS ESPAIS I LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT ASSIGNADES.
Les entrades i sortides fora de l’horari establert es comunicaran prèviament al tutor sempre que
sigui possible. En cas d’imprevist l’accés serà per la porta del carrer Andreu Molera nº5.
*Els responsables (familiars o altres) no podran accedir a l’interior del recinte escolar.
*Tots els mestres responsables de grup recolliran i entregaran els alumnes respectant
estrictament els horaris en les franges marcades a l’exterior del recinte.
*Al migdia el monitor de menjador haurà recollir i retornar l’alumnat seguint la següent
organització:
Educació Infantil: Les monitores recolliran i acompanyaran els alumnes a les seves respectives
aules de referència.
Cicle Inicial: Les monitores recolliran i acompanyaran als alumnes a l’escala blava on s’afegiran al
seu grup de referència.
Cicle Mitjà: Les monitores recolliran i acompanyaran als alumnes a l’escala verda on s’afegiran al
seu grup de referència.
Cicle Superior: Les monitores recolliran i acompanyaran als alumnes al vestíbul on s’afegiran al
seu grup de referència.
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*Els alumnes que fan ús del servei d’acollida matinal a educació infantil seran acompanyats a la
seva aula en les franges horàries establertes a la graella. Els alumnes de primària els recollirà el
referent responsable en cas de l’alumnat que puja per l’escala verda. Els que pugen per l’escala blava
seran acompanyats fins a l’escala per un monitor del servei d'acollida on esperaran al seu grup de
referència per pujar.
*A la tarda la monitora d’extraescolars haurà d’anar a buscar l’alumnat en els seus grups de
referència.
*Sempre es circularà per la banda dreta de les escales, passadissos i espais diversos del
centre procurant tenir el mínim contacte amb els espais (baranes, poms, portes...).

Representació gràfica d’ordre de circulació en entrades i sortides dins el recinte:
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3.3. Entrades i sortides patis
Hem procedit a delimitar els espais del pati per tal de facilitar que cada grup pugui tenir assignada
una zona. D’aquesta manera es podrà sortir en la mateixa franja horària (de 10.45 a 11.15) i al llarg
del matí segons necessitats de cada grup pactades prèviament.
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La sortida al pati ha de ser esglaonada. Tal i com es veu en la següent imatge cada grup estable
ocuparà un mateix espai en principi al llarg del curs, malgrat que si es veu oportú es podran fer
canvis de llocs assignats per trimestre.
Els espais exteriors de pati s’han delimitat per nivells, els mestres paral.lels es coordinaran per
distribuir-se l’espai de manera que quedin perimetrals els grups.
Quan es comparteixi l’espai amb altres grups, caldrà mantenir la distància sanitària. Quan no es
mantingui la distància caldrà l’ús de mascaretes.

Els mestres responsables de grup prèviament a la sortida al pati tindran que vetllar per tal que tots
els alumnes hagin anat al wc i agafat les seves pertinences (jaquetes, esmorzars...).
Un cop al pati cada alumne s’ha de fer responsable de les seves coses (jaqueta, carmanyola...).
Aquells grups que el mestre vulgui recollir objectes ha de portar una bossa o caixeta i fer-se
responsable dels objectes del seu grup, donat que en cap cas es podran deixar al pati. El mestre
també s’haurà de fer responsable de portar una bossa per tal de recollir les deixalles que es puguin
generar.
Cada mestre ha de sortir i fer-se responsable de la seva zona.
No es podran fer servir les fonts d’aigua del pati, si algun alumne necessita beure aigua, haurà de
portar la seva cantimplora o ampolla.
Els alumnes hauran de respectar estrictament els espais assignats (no poden anar a jugar o a buscar
objectes en d’altres grups).
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La sortida i entrada al pati es realitzarà de forma esglaonada respectant el mateix ordre que s’ha
seguit al matí. No podran coincidir dos grups en un mateix espai en el moment dels desplaçaments.
Les sortides del centre es realitzaran seguint el mateix recorregut d’entrada i ordre establert.

4. Pla de prevenció i d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
4.1. Gestió de casos
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director/a juntament
amb el seu equip directiu i de coordinadors.
REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS La família/tutors han de verificar,
abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la
temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de
símptomes. No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
Abans d’entrar al recinte escolar els responsables de cada grup estable prendran la temperatura de
tot l’alumnat i els hi facilitaran gel desinfectant per les mans.
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent 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. o 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.
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-CoV-2, es valorarà de manera conjunta
amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu (veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana
de Pediatria”).
Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19
al centre educatiu:
1. Es portarà a un espai separat d’ús individual. Aula 011 “Placeta” situada a la planta baixa.
2. Es col.locarà una mascareta quirúrgica.
3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l'infant o adolescent.
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 a
través d’ells amb el servei de salut pública.
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En cas que finalment es confirmi un cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. Es seguiran els protocols que
s’estableixin que a trets generals partiran de les següents premises:
- 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 aquest grup.
- 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.
- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en
diferents espais t ot 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, és
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14
dies.
- Cas sospitós: p
 ersona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet
una PCR i encara no té el resultat.
- Cas confirmat (actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 i amb
PCR positiva per a SARS-CoV-2. Pot establir-se la condició de cas confirmat actiu en altres
casos (veure Classificació dels casos del Procediment d'actuació enfront d´infeccions per
nou coronavirus Sars-CoV-2).
- Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part del
grup de convivència estable a l’aula.
- Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor
o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que integren.
Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu 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. 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 l'ús de la
mascareta. Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen persones de
diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del
professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de
mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dóna un cas positiu els contactes esporàdics
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també hagin d’aïllar-se. Es poden definir altres contactes estrets en l'àmbit familiar o del
centre educatiu segons indicacions dels Serveis de Vigilància Epidemiològica.
Gestor COVID: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un servei de
vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la
infecció. És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per COVID-19 a
qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR. La seva tasca consisteix a informar-la (per
telèfon o personalment) sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de
contactes estrets.
Infermeres de referència: són infermeres de l’equip d’atenció primària de l’àrea on es troba el centre
educatiu que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del
programa Salut i Escola, en el programa de vacunacions o similars.
4.2. Pautes d’actuació en zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats
de COVID-19
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19
al centre educatiu:
- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. 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). 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, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:
- 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 o adolescent. 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 epidemiologic.
-

-

-

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 seu CAP de referència o, fora de l’horari
del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries.
A aquelles zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats de COVID-19
en una local o establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les
actuacions de neteja i desinfecció d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en
les àrees on han estat aquestes persones.
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.

ACTUACIÓ EN CAS DE 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
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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 Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius 12 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'estableixen les mesures oportunes en els grups de
convivència dels germans o familiars convivents.
Els germans/es d’alumnes confinats i que hagin donat negatiu a les proves PCR poden continuar
assistint al centre.
4.3. 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
o a l’institut.
L’alumne que hagi donat positiu i/o algun membre familiar de convivència estret, el dia abans de
tornar al centre, al llarg del matí, ha d’informar al tutor/a i aquest informarà a la direcció del centre.
Aleshores la direcció del centre es posarà en contacte amb el representant COVID per confirmar
que poden tornar al centre.
4.4. Gestió de casos 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 el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇA COVID 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
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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.
ACCIONS
A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent 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 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 el/la director/a 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.
El/la director/a 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 docent 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
Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:
• El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut Pública de
Catalunya
• Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya
• Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la
crisis
por COVID 19. Ministerio de Cultura y Deporte.
• Tractament de desinfecció de l’aire amb ozó. Canal Salut
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• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut
• Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.
• Nota sobre el uso de productos biocides para la desinfección del Covid 19. Ministerio de Sanidad
• Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad
• El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Els espais de 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. Les reunions han
de ser telemàtiques i només poden ser presencials en casos excepcionals i no més de 10 persones,
amb totes les mesures de seguretat. 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. Caldrà seguir les indicacions i mesures generals sobre
distanciament físic, rentat de mans i ús de la mascareta.
GESTIÓ DE PREVENCIÓ D’ALUMNES AMB RISC
Els nens de risc han d’anar a l’escola? No. No es pot anar a l’escola quan: En cas d’estar aïllat per
donar positiu en COVID-19. Estar a l’espera de resultat de PCR. Conviure amb una persona
diagnosticada. Estar en quarantena domiciliària per ser identificat com a contacte estret. Els
alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, d'acord entre la família i l’equip
pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.
Confinament d’un GCE com a conseqüència d’un PCR+ →Recepció del
corresponent comunicat fora de l’horari lectiu (tarda-vespre-cap de setmana):
o Igual → L’alumne/docent PCR+ queda confinat en el moment de la confirmació;
o Canvia (*)→ La resta de membres del GCE es presentaran al centre educatiu la jornada
següent (no quedaran, per tant, confinats de manera automàtica):
§ Salut, en la mesura del possible, els procurarà fer la prova PCR;
§ Permetrà preparar, conjuntament amb els alumnes, la continuïtat educativa durant el
confinament (recollir material,...);
§ ...i quan marxin del centre educatiu, aleshores s’iniciarà el període de confinament.
(*) com a norma, i sempre i quan Salut no estableixi un criteri més específic i/o restrictiu.
El passat dia 16/09 us vaig fer el següent aclariment → “Germans del membres d’un
GCE: Haver de confinar un GCE comporta haver de fer PCR al tots els seus membres. En
estar pendents de resultat d’aquesta prova es pot interpretar que els germans, pel fet de
pertànyer a l’àmbit escolar, s’haurien de confinar també fins a obtenir un resultat negatiu.
DONCS BÉ, Vigilància Epidemiològica ens ha fet un aclariment d’aquest punt (p.14 del
protocol), on ens ha confirmat que per defecte, és a dir, de manera automàtica NO es
confinarà els germans.”
Hi afegeixo →”en el ben entès que NO es tracti del germà i/o germana d’un alumne/a amb
PCR+, el qual aleshores tindria la condició de “contacte estret”.
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Em referia a la resta dels alumnes d’un GCE, els quals tindrien la condició de “contactes
d’un contacte estret”.
Supòsit: alumne/a que té la condició de “contacte estret” i no se li fa la PCR
(l’alumne s’hi nega, els pares no ho autoritzen,...). A més de quedar confinat, des de Salut
es faria un seguiment del seu estat diari. I si finalment li acaben apareixent els símptomes
compatibles, pel fet de ser “simptomàtic + contacte estret”, des de Vigilància
Epidemiològica es consideraria PCR+
Gestió comunicativa:
o En el supòsit de rebre trucades de la premsa recordeu que podeu adreçar els periodistes
al Ganivet de Premsa del Departament d’Educació;
o Les xarxes socials, però, són un tema a part. Tingueu prevista quina ha de ser la vostra
política comunicativa en el supòsit de tenir un cas positiu en el vostre centre educatiu.
S’han donat casos en què no haver-ho comunicat a la resta de la comunitat educativa, s’ha
interpretat com una voluntat de ser amagats, quan aquests estan publicats a la web del
Departament (a més de les rodes de premsa que es fan periòdicament). Tenir-ho present.
Traçacovid: estic rebent moltes consultes respecte a casuístiques concretes, moltes
de les quals no soc capaç d’atendre, i pel que us demano disculpes. També perquè no tinc
suficients coneixements sobre l’aplicatiu. Per tant recordeu:
o teniu el SAU,
o teniu el corresponent FAQS, d’actualització periòdica, amb aquelles preguntes
freqüents que està recollint l’equip responsable de la implementació i evolució de
l’aplicatiu:
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/curs2021/tracacovid/Pagines/Indicacions
Tracacovid.aspx

Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius A) Amb relació a un cas
sospitós Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en
contínua revisió, un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una
PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la prova. També han
de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en un centre educatiu. La resta
de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i
poden anar a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha germans
grans que no estudiïn en centres educatius. B) Amb relació a persones que estiguin a l’espera
d’una PCR de cribratge Les persones a qui se’ls fa un test PCR de cribratge poblacional (no per
ser contacte estret d’un cas positiu) no tenen indicació de fer confinament preventiu mentre
estiguin a l’espera del resultat. C) Amb relació als contactes estrets del grup de convivència
estable Tampoc no han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de
convivència estable (GCE) mentre el cas sospitós estigui a l’espera del resultat de la prova. Tots
els contactes estrets d’un cas positiu tenen indicació de fer-se una prova PCR de cribratge i de fer
la quarantena. D’entrada, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que
formen part d’un grup de convivència estable. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un
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contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, per
exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup (i per tant,
no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les
mesures de protecció recomanades. Des d’un punt de vista mèdic, els casos que han passat la
malaltia en els darrers 6 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a
terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o
alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi
assistint al centre incorporant-se a un altre CGE. 2/3 D) Actuacions del centre educatiu davant
d’un cas positiu en un grup de convivència estable En el marc de la cerca activa de casos, i tal com
marca el protocol de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, cal fer una prova PCR a tots els
contactes estrets dels casos positius. Per facilitar la recollida de mostres en l’àmbit educatiu, per
evitar que cada família hagi de demanar hora per fer la prova i per evitar la sobrecàrrega dels
centres d’atenció primària, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola a
fer aquestes proves: 1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de
romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un
equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu. El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb
normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups
de convivència estable. Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres
possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als
respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per
part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes. 2. Si la confirmació del
cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta de membres del GCE han d’anar al centre
educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius principals: organitzar la realització de la
PCR als contactes estrets i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva
durant la quarantena. Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar on es farà. Abans
i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran fer altres activitats fora del centre
educatiu. a. Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la jornada
lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la
realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el
contacte amb la resta de grups de convivència estable. b. En cas que la confirmació es produeixi
en cap de setmana, la direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes
estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de
començar el mateix cap de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al
centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats del punt anterior. Si la PCR no es fes al
centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal indicar-ho. Cal tenir present
que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal menys
molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt
senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de
l’entrada. No es recomana que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants
quan se’ls fa la prova, perquè 3/3 trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es
tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una vacuna. Un resultat negatiu de la PCR
d’un contacte estret no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant tots els dies
establerts. Amb una primera PCR se sap que la persona en aquell moment no té la malaltia, però
aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període d’incubació del virus: per això és
tan important fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap mena d’activitat
fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents. Cal destacar que els convivents o
contactes habituals de persones que hagin estat identificades com a contactes estrets no han de
seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent
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quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat. És important també remarcar que no es
requereixen fer proves PCR per retornar a l’escola ni tampoc certificats mèdics. No aporten
valor afegit, a banda que l’atenció primària té una càrrega important i és cabdal que entre tots en
tinguem cura. 22 de setembre de 2020

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
5.1. Mesures en espais i materials
PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del
virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
NETEJA
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de
desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada,
pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi,
destrueixen o inactiven els microorganismes.
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local
o l’àrea. També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a
desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.
- Es situaran en els punts estratègics del centre llocs de rentat de mans i dispensadors de gel
desinfectant, solucions hidroalcohòliques (tals com les aules, entrades i sortides,
despatxos... )
- La neteja i desinfecció d’espais entre diferents grups de referència, o el seu correcte temps
de repòs entre la intervenció de diferents usuaris.
ZONES D’ACTUACIÓ
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors
- Taulells i mostradors
- Taules
- Cadires, especialment en les zones d’espera
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Telèfons
- Grapadores i altres utensilis d’oficina
- Comandaments a distància
- Aixetes
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- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans
en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de
l’aigua de la cisterna.
- Màquines expenedores
- Fotocopiadores
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent
VENTILACIÓ
Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades. Per fer-ho
possible els mestres responsables de cada espai ventilaran les seves aules un mínim de 5 cops al dia.
ORIENTACIONS SOBRE VENTILACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC
DE LA COVID 19
Importància de la ventilació com a mesura de prevenció de la malaltia Una de les principals vies de
transmissió del virus causant de la COVID-19 és el contagi de persona a persona, a través de la
inhalació i/o intercepció de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus,
esternuda, respira o parla, a distàncies curtes. Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen
lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies properes. Per això és molt important l’ús
de mascaretes, la distància entre persones, i la neteja i desinfecció de mans i superfícies. Però el virus
pot romandre també unes hores a l’aire en aerosols més petits, que es poden desplaçar a més
distància i ser inhalats per altres persones que comparteixin el mateix espai. En un espai tancat, si
l’aire no es renova suficientment i hi ha una persona infectada, la concentració del virus anirà
augmentant i el risc de contagi serà més elevat. Per reduir aquest risc, és necessari ventilar el màxim
possible els espais tancats. Com més ventilació hi hagi, menor serà la probabilitat de contagi. La
ventilació és una de les mesures efectives per prevenir la propagació del virus SARSCOV-2. És una
mesura important de prevenció de la malaltia, perquè redueix la concentració del virus en cas de
presència de persones infectades. En què consisteix la ventilació? La ventilació d’un espai tancat
significa la renovació de l’aire amb aire procedent de l’exterior. Aquesta ventilació pot ser natural,
mitjançant l’obertura de finestres i portes o amb sistemes de ventilació mecànica. Cal recordar,
però, que la ventilació complementa, no substitueix les altres mesures preventives ( el manteniment
de la distància de seguretat entre persones, l’ús de mascaretes, la neteja i desinfecció de les mans com
també de les superfícies i objectes), les quals tenen com a objectiu evitar les altres vies de
transmissió. Tanmateix l’ús correcte de la mascareta disminueix la concentració del virus a l’aire i el
risc de contagi. Com es pot aconseguir una bona ventilació natural? Per aconseguir una bona
ventilació cal mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior a les aules i a totes les
dependències dels centres, mitjançant ventilació natural 2 i/o ventilació mecànica. Com més
ventilació hi hagi, menor serà la probabilitat de contagi. Els edificis escolars no responen a un
model arquitectònic únic, però en tots els casos les aules i els espais disposen de finestres que
permeten una ventilació natural. Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació
natural: - Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Cal que
aquestes estiguin obertes el màxim d’hores possibles. - És important ventilar les aules i estances on
es realitzen activitats abans de la seva ocupació, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. - Cal
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cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic1 i acústic, tenint en compte que la velocitat
de ventilació de les aules és molt més alta que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica2. - Per tal
que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres o portes
que es trobin oposades entre sí per tal que corri l’aire, de forma que faci un escombrat de l’aire
interior i es renovi amb l’aire exterior. 1 El decret 486/1997 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de1997)
Modificat pel Reial decret 2177/2004, marca en ANNEX III de Condicions ambientals dels llocs
de treball que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha
d’estar compresa entre 17 i 27 ºC. 2 Segons estudis realitzats per l’Associació Mesura. 3 Ventilació
d’Aules - De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les portes i les
finestres amb una obertura mínima de 20 cm, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva3 Es
aconsellable, en la mesura del possible, mantenir les finestres obertes permanentment amb la
màxima obertura . - Les aules amb ventilació mecànica (per exemple bombes de fred i calor
instal·lades en els mòduls prefabricats) cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està
indicat al punt anterior. Els aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre. Ventilació de
Gimnasos En funció de l’activitat que es realitzi en una estança, el risc de contagi és diferent. Quan
es porten a terme activitats físiques la taxa de respiració és major i el risc de contagi és més elevat. Es
recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això
no sigui possible, cal que es mantingui l’espai de gimnàs permanentment ventilat amb totes les
portes i finestres obertes. Ventilació de Lavabos Cal que els lavabos estiguin permanentment ben
ventilats mentre estiguin oberts als usuaris. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és
recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació natural,
caldrà que les finestres romanguin sempre obertes. Ventilació de Menjadors Els menjadors són
també espais d’especial atenció, atès que al moment de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa
també s’hi recomana una ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes. 3 Aquesta
recomanació prové de l’aplicació del mètode 2 proposat pel document Guia para ventilación en
aulas elaborat per el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC y
Mesura l’octubre 2020. El Departament d’Educació ha aplicat els resultats d'aquestes càlculs a
diferents centres educatius i ha pogut determinar que permeten assolir les 5-6 renovacions d’aire
per hora, que es el valor recomanable que marca la guia de Harvard, així com els valors de renovació
d’aire establerts al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) per a la qualitat
d’aire interior a les escoles. 4 Altres casuístiques En aquells casos que no es pugui aconseguir una
ventilació adequada tal i com s’indica en aquest document, el centre s’haurà d’adreçar al seu Servei
Territorial, que ho deriva a la unitat competent . 05.11.2020 Aquest document és susceptible de ser
modificat per noves aportacions tècniques i nous coneixements en aquest àmbit.
MATERIAL
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. En el cas de les joguines i el
material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un exclusiu dins el grup de referència diari o en
períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. Tot el
material utilitzat pels alumnes es deixarà en un recipient per tal que el personal de neteja en pugui
garantitzar la seva correcta desinfecció.
En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o aules
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d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi. Sempre
que no es pugui garantir la neteja i desinfecció entre grups es deixarà en quarantena de 24h.
En cas que s’hagi de retornar qualsevol material al centre, aquest es deixarà en un recipient de l’aula on
restarà el temps necessari fins que es pugui efectuar la seva correcta desinfecció o quarentena.
Cada alumne portarà la seva aigua a la motxilla per tal d’evitar zones comunes de contagi.
SERVEI DE FOTOCÒPIES
Els mestres o personal educatiu del centre que requereixi de fotocòpies no podrà anar aleatòriament a la
fotocopiadora al llarg de la jornada laboral en la que li correspon estar amb nens. Haurà d’organitzar-se el
temps per tal de fer una previsió setmanal d’allò que necessita i deixar-ho a la guixeta corresponent per tal
que el conserge ho deixi degudament a punt en el termini marcat. L’alumnat tampoc podrà baixar i
circular lliurament pel centre, ni podrà anar a fer fotocòpies.
ÚS DELS WC
Els mestres i d’altre personal educatiu del centre farà ús dels wc comuns procurant cadascú la desinfecció
de l’espai que l’hi pertoca per zona amb els estris i productes desinfectants que en aquests espais s’hi
facilitin.
La distribució de wc per alumnes es farà de la següent forma, cada grup classe tindrà assignat un wc
per el seu grupi es procurarà que estigui el més proper a la seva aula possible.
A les 11h i a les 15h hi haurà un servei extra de neteja per a les zones dels wc d’educació infantil i primària.
AULES
A diari es procedirà a fer la correcta desinfecció de les aules per part del personal de neteja, tenint en
compte que els espais de grup estable son utilitzats només per el grup específic i la resta d’espai han d’estar
en quarantena entre alumnes o desinfectats de forma correcte si hi intervé més d’un grup.
5.2. Mesures de prevenció personal
Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en
1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en
qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas
dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessària requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2).
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.
Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes així com del
personal docent i no docent.
En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
▪ Abans i després dels àpats
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)
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▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC
▪ Abans i després d’anar al WC
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb
dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.
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.
Ús de mascareta:
Dins del grup estable i pel que fa a l’ús de la mascareta a l’educació primària, serà obligatòria a partir
dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin i la referent del
CAP n’hagi informat oficialment al centre.

L’escola disposarà d’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
d’infantil i un altre per la zona de primària.
Requisits d’accés als centres educatius
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
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● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta
–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de
reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu . Malgrat l’evidència és escassa, es
consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
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 rebran una valoració del servei de prevenció
de riscos laborals 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 i les immunodeficiències, obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un
col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc hauran de ser valorades pel servei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Els mestres i d’altre personal del centre haurà de tenir cura de fer canvi de roba, bata o
desinfecció de indumendària en cas de canviar de grup de referència.
Control de símptomes
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs,
signaran una declaració responsable a través de la qual:
● Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada
moment.
● Es comprometen a no portar l’infant o adolescent 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’un 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.
5.4. Neteja, desinfecció i ventilació
L’escola ha de disposa 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
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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 durant les classes.
El responsable de cada grup haurà de garantir la ventilació abans de l’entrada i després de
la sortida dels alumnes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.
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 netejar i desinfectar després de
les activitats i dels àpats, respectivament.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes de les aules obertes, evitant així més
contacte amb els poms 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. Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions establertes en el document Neteja i
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.
Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de productes
desinfectants. Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de
plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General
de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2:
productes per a la desinfecció de superfícies i aèria, d’ús ambiental (desinfectants no destinats a
l’aplicació directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips,
mobles, parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es poden
consultar els productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides
autoritzats. El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l’esmentat registre. Es pot utilitzar
una concentració d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts.
Els productes a utilitzar, les tècniques d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui realitzar,
es determinaran per part del responsable de les actuacions en funció de cada cas, i tenint en compte
les característiques i l’estat de cada local, zona o element, així com l’activitat que s’hi dugui a terme.
Aquestes actuacions les pot realitzar personal del propi establiment o personal d’una empresa o
entitat externa que presti serveis de tractaments de desinfecció a tercers, en funció dels productes i
tractaments que es realitzin.
A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal
que pot utilitzar cadascun d’ells, en funció del tipus de producte: Els productes d’ús per
personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que compleixin la
capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa
reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les
titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments
DDD). Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu
àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es
capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari. En el cas del
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lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal
professional i personal professional especialitzat). Empreses externes que realitzen serveis de
desinfecció Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de
desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles amb productes TP2 (productes d’ús en
l’àmbit ambiental) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB
o ROESP) com a Serveis biocides a tercers. Es poden consultar les empreses inscrites com a Serveis
biocides a tercers per a tractaments de desinfecció en l’àmbit ambiental i en la industrial alimentària
en el següent document:
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/
controlde-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx

NETEJA
A mitjans del mes d’octubre s’aconsegueix una persona a 6h a l’escola per millorar la neteja
i desinfecció d’espais així com la reutilització d’aquests durant la jornada.
Horari amb extraescolars:

Horari amb la suspensió d’extraescolars
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5.5. Promoció de la salut i suport emocional
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a
molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda
poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari
adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació als aprenentatges adquirits durant els
mesos de confinament. La tornada a l’escola representarà una bona oportunitat per detectar i
abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que
permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.
Seria bo consolidar alguns hàbits i conductes tals com:
● Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
● Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables.
● Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.
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