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El centre ha elaborat, en el marc d’autonomia aquest pla d’organització bàsic i provisional 
(espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars, 
menjador, transport escolar...)  

0. Diagnosi 
Iniciem el curs 21-22 partint del pla d’actuació que es va portar a terme el curs passat en el 

marc de la pandèmia del departament d’educació.   

1. Proposta pedagògica en situació de pandèmia. 

1.1 Colla petits (Infantil) 
Eliminació de l’entrada relaxada de 9 a 9:30. La família no podrà accedir al recinte escolar i tot 
l’alumnat d’infantil haurà d’entrar a les 9:00 directament al pati a fer fileres per grups 
estables. (S’explica l’entrada a l’apartat 3) 
 
Es creen 3 aules diferenciades estables. Un p3, un p4 i un p5.  
 
Per continuar amb la metodologia utilitzada al centre, s’ha realitzat una proposta on s’ha 
centralitzat el material de l’ambient en una caixa el qual anirà circulant pels grups estables 
amb la pertinent neteja i desinfecció prèvia i posterior.  
Aquest banc de recursos de cada ambient s’actualitzarà cada trimestre per treballar els 
àmbits a l’aula. Per tant passem a fer un treball per racons dins del grup i deixem de banda la 
lliure circulació de la colla.  
 
El protagonista de la setmana continua vigent de manera presencial a qualsevol espai exterior 
de l'escola. amb propostes com: lectura de contes, entrevistes... (Activitat que concretaran 
entre mestra i família). 
 
Especialitats: Prioritzem l’entrada a l’aula del tutor i 2 especialistes, anglès i música amb 
mascareta obligatòria. 
 
La mestra d’anglès impartirà l’àrea a p3, p4 i p5 durant una sessió setmanal. Substituint 
l’ambient de Creart que es realitzava en llengua anglesa. 
 
La mestra de música impartirà l’àrea a tots els cursos d’infantil.  
 
La sessió de psicomotricitat la realitzarà el mestre d’educació física i es continuarà fent amb el 
grup estable a la zona d’esbarjo, utilitzant el material necessari. 
 
Es recomana que l’esmorzar de la celebració d’aniversaris dins del grup estable sigui 
individual per l’alumnat. Tanmateix l’alumnat deixarà d’utilitzar gots a les aules i es prioritzarà 
l’ús d’ampolles d’aigua individuals (cantimplores).  
 
L’horari d’esbarjo serà de 10:30 a 11:00. Cada grup en un espai diferent el qual s'alternarà a 
diari. S’utilitzarà la pista, el sorral i el pati del mig. (Es crearà un horari rotatiu). Cada grup 
classe tindrà el seu propi material per sortir al pati.  
 
Cada tutor/a anirà al Bibliobús a buscar llibres per la seva classe. Els tindrem durant 1 mes. 
L’alumnat no podrà accedir al Bibliobús. Qualsevol altre personal de la comunicat educativa 
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pot accedir al Bibliobús seguint les mesures de seguretat pertinents.  
 
Queda per concretar la sortida que es realitzarà durant el segon trimestre. Pel que fa les 
colònies es realitzaran seguint el protocol de mesures de seguretat.  
 
En el cas de confinament parcial i/o total d’un grup estable o dels tres grups. La tutora o 
tutores i especialistes continuarien fent teletreball amb el grup classe, tenint contacte virtual 
setmanalment i oferint les propostes pedagògiques pertinents a través del correu electrònic 
de les famílies. Les matemàtiques es treballarien a través de la plataforma Bmath.  
 
 

1.2. Colla Mitjans i Grans (Primària) 
Eliminació de l’entrada amb acompanyament familiar. La família no podrà accedir al recinte 
escolar i  tot l’alumnat de primària i haurà d’entrar directament al pati a fer fileres per grups 
estables. 
 
Es creen 6 aules diferenciades estables. Una per cada curs de 1r a 6è. Tot l'alumat de primària 
haurà de portar la mascareta dins de la seva aula encara que tingui consideració de grup 
estable. No és obligació el ús de la mascareta en la zona exterior, i dins del seu grup bombolla.  
 
Per continuar amb la metodologia utilitzada al centre, s’ha realitzat una proposta on s’ha 
centralitzat el material de l’espai en una caixa la qual anirà circulant pels grups estables. 
Aquest banc de recursos de cada espai  s’actualitzarà cada trimestre per treballar els àmbits a 
l’aula. Per tant, passem a fer un treball per racons dins del grup i deixem de banda la lliure 
circulació de les colles.  
Les caixes creades han substituït els espais d’aprenentatge de la colla mitjans i grans, i són: 
Juguem amb la llengua, enriquim la lectura, experiments, aventura’t i Bmath. 
 
Especialitats: Prioritzem l’entrada a l’aula del tutor i els especialistes. La mestra de música i 
l'especialista d'anglès impartirà l’àrea a tots els cursos de primària. 
 
L’educació Física es continuarà fent amb el grup estable a la zona d’esbarjo.  
 
Es recomana que l’esmorzar de la celebració d’aniversaris dins del grup estable sigui 
individual per l’alumnat. Tanmateix l’alumnat deixarà d’utilitzar gots a les aules i es prioritzarà 
l’ús d’ampolles d’aigua individuals (cantimplores).  
 
Cada tutor/a anirà al Bibliobús a buscar llibres per la seva classe. Els tindrem durant 1 mes. 
L’alumnat no podrà accedir al Bibliobús. Qualsevol altre personal de la comunicat educativa 
pot accedir al Bibliobús seguint les mesures de seguretat pertinents. 
 
L’horari d’esbarjo serà el mateix d’11:00 a 11:30. Dos grups en un espai amb separació que 
s'alternarà a diari. S’utilitzarà la pista, el pati del mig i el camp de futbol (que el demanem a 
l’ajuntament ja que queda fora del recinte escolar). Es crearà un horari rotatiu. Cada grup 
classe tindrà el seu propi material per sortir al pati. 
 
Els suports els organitzarem de la següent manera:  
-Quan entri l’especialista de música el grup es desdoblarà en dos, de manera heterogènia i el 
tutor treballarà el que consideri més adequat pel grup. Aquest desdoblament es farà de 1r a 
6è. 
-Quan entri l’especialista d’educació física, el funcionament serà el mateix però només pel 
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grup de 1r, en una de les dues hores de l'especialitat. 
D’aquesta manera s’evita el contacte amb altres mestres i aconseguim que el grup sigui el 
màxim d’estable possible.  
En el cas que l’alumnat surti de la seva aula s’haurà de posar mascareta i seguir les indicacions 
higièniques necessàries.  
 
Queda per concretar la sortida que es realitzarà durant el segon trimestre. Pel que fa les 
colònies es realitzaran seguint el protocol de mesures de seguretat.  
 
En el cas de confinament parcial i/o total d’un grup estable o diversos. La tutora o tutores i 
especialistes continuarien fent teletreball amb el grup classe, tenint contacte virtual 
setmanalment i oferint les propostes pedagògiques pertinents a través de la plataforma 
classroom que s’haurà treballat/introduït des del primer dia de classe. Les matemàtiques es 
treballarien a través de la plataforma Bmath.  

1.3 Tasques en cas de confinament 
Destaquem la importància de comunicar i traslladar a les tutores i els tutors les tasques que els 

hi corresponen per garantir l’accés de tot l’alumnat a les eines i recursos digitals necessaris per 

seguir les classes de manera telemàtica quan no sigui possible de manera presencial. 

L’Equip Directiu elabora l’horari de l’Equip Docent, amb o sense confinament. Però serà 

responsabilitat de la persona tutora elaborar el seu propi horari de confinament, que haurà de 

començar a les 9:00 i finalitzar a les 16:00 (horari lectiu) mantenint les hores de l’especialitat. 

Les reunions i tasques pròpies de l’horari no lectiu es duran a terme entre les 12:30 a 13:30.  

Les connexions no han de durar tota la franja lectiva ja que cal recordar que el  Classroom no 

és un substitut de l’escola presencial, sinó una eina per facilitar l’accés a les propostes i 

 mantenir la cura i el vincle cap a l’alumnat quan no sigui possible la presencialitat. 

Les persones tutores són les encarregades de recollir tota la informació necessària sobre 

l’accés a dispositius (ordinador, tauleta, mòbil, impressora, escàner) i connexió per part de les 

famílies. En cas de detectar alguna mancança en aquests aspectes i per evitar la desconnexió o 

l’aïllament digital dels infants durant el temps de confinament, es comunicarà a l’Equip 

Directiu tots els casos localitzats per gestionar les peticions de préstecs de dispositiu i d’ajudes 

a la connectivitat. 

S’espera que aquestes propostes facilitin la comunicació escola-famílies i que ajudin a 

mantenir l’esperit de l’escola i la finalitat de cuidar l’infant en tots els aspectes del seu 

desenvolupament en un moment d’inestabilitat com el que es va viure el curs passat. 
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2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

2.1. Organització de l’alumnat a les aules: 
 

GRUPS 
 

ALUMNES 
DOCENTS PAE ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P3 12 
1 

Meritxell 
Siscu 

Raquel 
  

Aula 
ordinària 

 

P4 14 
1  

Susana 

Siscu 
Raquel 
Gema 
Clara 

 

Laura 
(practicant) 

Laia 
(practicant) 

Aula 
ordinària 

 

P5 15 
1 

Zaida  

Siscu 
Raquel 
Gisela 
Eliseu 

Àlex (vetllador) 

Alba 
(practicant) 

Júlia 
(practicant) 

Aula 
ordinària 

 

1r 21 
1  

Gisela 

Siscu 
Raquel 
Montse 

 
Anna 

(practicant) 
Aula 

ordinària 
Aula música 
Aula Anglès 

2n 18 
1  

Eliseu 

Siscu 
Raquel 
Montse 

  
Aula 

ordinària 
Aula música 
Aula Anglès 

3r 16 
1 

Núria 

Siscu 
Raquel 
Montse 
Eliseu 

 
Marc 

(practicant) 
Aula 

ordinària 
Aula música 
Aula Anglès 

4t 15 
1  

Gore 

Siscu 
Raquel 
Montse 

Dani 

  
Aula 

ordinària 
Aula música 
Aula Anglès 

5è 21 
1 

Gema 

Siscu 
Raquel 
Montse 

Gore 
Clara 
Dani 

 
Nadja 

(practicant) 
Aula 

ordinària 
Aula música 
Aula Anglès 

6è 16 
1 

Clara 

Siscu 
Raquel 
Montse 
Gema 
Dani 

 
Carlos 

(practicant) 
Aula 

ordinària 
Aula música 
Aula Anglès 

* El Jonatan realitza la psicomotricitat i l’educació física al pati de l’escola 

2.2. Organització dels patis 
L’escola disposa de 3 patis: pista, sorral i pati del mig. Al costat del centre tenim un camp de 

futbol que també utilitzarem: 

GRUPS Horari Pista Sorral Pati del mig Camp de futbol 

Colla Infantil 10:30 a 11:00 P5 P3 P4 x 

Colla Mitjans i Grans 11:00 a 11:30 1r i 2n x 3r i 4t 5è i 6è 

* Aquesta graella serà rotativa. 

 

Quan es trobin 2 grups estables en un mateix pati es dividirà i un grup estarà a la banda dreta i 

l’altre a l’esquerra.   

Cada grup estable disposarà d’una caixa de pati per tal de tenir el seu propi material i no 

compartir-lo. 

Les fonts de l'escola romandran tancades i no es podran utilitzar. En cas que algun alumne/a es 

quedi sense aigua a la seva cantimplora, podrà omplir-la a la seva aula o se li facilitarà 

l'empenatge. 
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2.3. Organització del Menjador del centre per l’alumnat: 
GRUPS NOMBRE ALUM HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA MONITOR/A 

Colla Infantil Aprox 40 12:30 13:10 3 Monitores 

1r, 2n,3r i 4t Aprox  65 13:10 14:10 2 monitores 

5è i 6è Aprox 36 13:10 14:10 2 monitores 

* Basat en dades del curs anterior  

El Departament d’Educació concreta que “el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les 

activitats posteriors s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte”. Seguint amb l’actual 

Projecte de Menjador, i atenent als criteris de seguretat i recomanacions que concreten la 

màxima estabilitat del grup de referència, els infants dinaran amb el grup estable a l’espai de 

menjador. 

La situació ideal, que és la que desitgem que sigui possible, és que cada grup estable tingui un 

o una acompanyant de menjador de referència. Depenent de la contractació de persones 

acompanyants del servei de menjador, la qual dependrà del nombre d’infants que es donin 

d’alta com a fixes al servei, es farà la distribució de persones acompanyants als diferents grups 

estables o nivells. En cas que una persona acompanyant de menjador sigui referent de més 

 d’un grup estable, els infants dinaran al seu espai de referència dins del menjador. 

En aquest moment no podem definir més aquest apartat ja que no serà fins a principi de 

setembre que sabrem el nombre exacte d’infants fixes al servei de menjador. Tot i així, la idea i 

intenció inicials són mantenir els grups estables en el moment de l’àpat i durant l’estona 

 d’activitats, de manera que cada grup estigui al seu ambient de referència en tot moment 

excepte en els moments en què pugui sortir a l’espai exterior (de l’escola o  camp de futbol), 

sortida que serà concretada en un horari establert per cada grup per tal que no coincideixin 

diferents grups en un mateix espai exterior (en cas que coincideixin, les normes seran les 

mateixes que hem concretat a l’apartat on parlem de la sortida a l’espai exterior durant la 

franja lectiva). 

Per tant, l’espai d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes 

entre grups i cal dur a terme el rentat de mans abans i després de l’àpat. També caldrà ventilar 

l’ambient abans i després de l’àpat. 

L’alumnat d’infantil realitzarà la neteja de mans a l’aula amb la tutora i entrarà a dinar a les 

12:30. Baixaran per la rampa i faran 3 files on s’indiqui. Les monitores estaran esperant per 

entrar-los dins del menjador i començar a dinar. Un cop hagin acabat de dinar, el grup de p3 

marxarà a la classe a fer migdiada. El grup de p4 i p5 compartirà el sorral que estarà dividit. A 

l’hora d’accedir a les aules, a les 14:30 ho faran per les escales.  

Cada alumne de p3 haurà de portar una manta i una bosseta de tela per guardar-la i els 

divendres s’ho emportaran per netejar juntament amb la baixera del llitet.  

Durant l’horari d’esbarjo del menjador, l’alumnat de primària estarà ubicat en diferents zones 

del pati en el seu grup estable. 

L’accés al menjador de l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t es realitzarà a través de files ubicades al 

porxo després d’haver-se netejat les mans. Un cop acabin de dinar marxaran al seu pati de 

referència i entrarà el següent grup. 
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El grup de 5è i 6è dinaran a la sala polivalent, fora de l’escola i realitzaran l’esbarjo allà mateix, 

a la zona exterior.  

Aquest curs l’alumnat comença a parar i desparar del seu grup bombolla i també es podran 

servir el menjar, com fèiem anteriorment, amb la voluntat de mantenir l’essència del nostre 

projecte de menjador. 

2.4. Organització del menjador del centre pel professorat: 
S’habilitaran dos espais per poder dinar. Un cop utilitzat qualsevol d’aquests espais s’haurà de 

fer la neteja pertinent per desinfectar, abans i després.  

Els docents que facin ús del servei de menjador hauran de baixar per la rampa fins la finestra 

de la cuina. Allà podran agafar la safata de dinar preparat que deixarà la cuinera a la taula. Un 

cop finalitzat l’àpat es tornarà la safata pel mateix lloc. Els docents no poden accedir a l’espai 

de menjador.  

2.5. Organització de les reunions de Claustre i altres reunions: 
Les reunions de claustre es realitzaran a la classe més gran o similar.  

Les reunions de cicle o coordinacions es poden realitzar en una aula. 

Les reunions d’inici de curs es realitzaran de manera online durant la segona setmana de 

setembre, pel que fa les famílies de p3 es realitzarà presencialment i de manera individual. 

Aquestes reunions es realitzaran en un espai ampli dins del centre. 

La reunió inicial amb les famílies de nova incorporació es podrà fer de manera presencial i 

individual dins del centre.  

Les reunions amb famílies durant el curs es faran a través de videotrucades, en el cas que sigui 

necessari es podran fer de manera presencial complint les mesures de seguretat establertes. 

Les reunions amb serveis externs (EAP, CREDA, CEEPSIR, etc.) es realitzaran al despatx de 

direcció. El treball d’aquest alumnat seguirà el corresponent informe o pla individualitzat que 

s’haurà concretat entre docents, EAP i família.  

Les reunions del consell escolar es realitzaran de manera telemàtica. 

*En totes les reunions presencials dins del centre s’haurà de portar mascareta i mantenir la 

distància de seguretat. També s’haurà de ventilar l’espai un cop utilitzat.  

3. Organització d’horaris  i gestió d’entrades i sortides . 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en passadissos i llocs de concurrència l’alumnat i el personal del centre educatiu han de 

portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5m 

de distància de seguretat. Només infantil es pot treure la mascareta a l’aula. Els altres grups 

l’han de mantenir posada. 
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L’escola disposa de 3 entrades externes i n’utilitzarem dues.  

Entrada principal, entrada del transport escolar i entrada de cuina 

Prioritzem l’entrada de l’alumnat que arriba amb transport escolar. Una vegada hagin entrat i 

s’hagin ubicat a les respectives fileres s’obrirà la porta d’entrada principal.  

Durant el trajecte del transport escolar l’alumnat haurà de fer ús de la mascareta i hauran 

d’anar asseguts per ordre. 

Les famílies només poden accedir dins del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal 

del centre, seguint totes les mesures de protecció, mascareta higiènica o quirúrgica. Limitat a 

un familiar per alumne/a.  

3.1. Accés i sortida del centre. 

ACCÉS GRUP HORARI ENTRADA 
UBICACIÓ DEL 

GRUP 
HORARI SORTIDA 

UBICACIÓ DEL 
GRUP 

 
Alumat que arriba 

amb transport 
escolar entrarà per 

la porta de transport 
escolar. Arriben 2 

autobusos. Fins que 
un autobús no hagi 

descarregat, el 
segon no pot obrir 

les seves portes per 
descarregar a 

l’alumnat. 

P3 ≥ 8:55 
Passadís barana 

edifici inf. 
≥ 15:55 

Cada grup 
s’ubicarà en el 

mateix 
d’arribada 
matinal i 

sortiran per 
ordre segons 
l’arribada del 

transport.  

P4 ≥ 8:55 
Davant escales 

edifici inf. 
≥ 15:55 

P5 ≥ 8:55 Baixada cuina. ≥ 15:55 

De 1r a 6è ≥ 8:55 

2n a les escales 
secundàries 

1r, 3r  i 6è a la 
façana principal 

de primària 
4t i 5è a les 

escales d’entrada 

≥ 15:55 

Alumnat que arriba 
amb transport 

particular entrarà 
per la porta principal  

un cop tancada la 
porta de transport 

De p3 a 6è ≥ 9:05 
 

Mateixa ubicació 

≥ 16:00 un cop 
tancada la porta del 

transport 

Cada grup 
s’ubicarà en el 

mateix 
d’arribada 
matinal i 

sortiran per 
ordre un cop el 
transport hagi 

marxat 

 

- L’alumnat d’infantil  entrarà per ordre de grups per la porta de l’edifici d’infantil. 

- L’alumnat de 5è i 6è marxarà a l’aula polivalent de Sant Marçal. 

- L’alumnat de  2n, 3r, 4t entrarà per ordre per la porta principal de l’edifici de primària.  

- L’alumnat de 1r baixarà per la rampa fins l’aula que hi ha davant del sorral. 

* L’horari és aproximat. Ens adaptarem a la situació tenint en compte la distància de seguretat 

i l’entrada i sortida esglaonada. 

La sortida del centre a les 12:30 per l’alumnat que no es queda al menjador serà de manera 

esgraonada i l’entrada a les 14:30 haurà de complir les distàncies de seguretat i realitzarà una 

entrada pausada. A la porta del centre hi haurà un docent o el conserge.  
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La sortida a les 16:00h es realitzarà fent les mateixes files que es fan pel matí complint el 

distanciament entre grups estables. Primer sortirà l’alumat del transport escolar i seguidament 

el que marxa a casa amb transport privat o caminant.  

3.2. Organització i adaptació a p3. 
Durant els dos primers dies l’alumnat de p3 entrarà per torns rotatius. Cada grup de 6 alumnes 

romandrà a l’escola durant una 1:30min.    

Grups de p3 Horari d’entrada Horari de sortida 

Grup 1 9:10h 10:40h 

Grup 2 11:00h 12:30h 

 

Únicament un familiar pot entrar a acompanyar a l’infant fins al pati on estarà la tutora 

esperant-los. I podrà quedar-se amb el seu fill/a amb la distància necessària i utilitzant 

mascareta  higiènica o quirúrgica. Quan la tutora entri cap a la classe aquest familiar pot 

acompanyar a l’alumne/a a l’aula i, si es necessari, s’hi podrà quedar, amb les mesures de 

seguretats corresponent.   

4. Principis bàsics de seguretat i higiene  

4.1 Requisits d’accés al centre 
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 dels altres símptomes següents: 

El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants i només 

s'haurien de considerar símptomes  potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista de símptomes que tenim especificat en el pla d'organització.  

- Febre o febrícula 

- Tos 

- Dificultat per a respirar 

- Mal de coll 

- Congestió nasal 

- Mal de panxa 

- Vòmits i/o diarrees 

- Mal de cap 

- Dolor muscular 

 

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

següents situacions: o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. o Està 

en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. o Conviu amb una 

persona diagnosticada de COVID-19. o Es troba en període de quarantena domiciliària per 

haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  
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• 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. 

 

• Les famílies del centre podran accedir a fer activitats concretades amb el tutor o tutora 

sempre a l’exterior i amb les mesures de seguretat pertinents.  

• Tant l’alumnat d’infantil com de primària se’ls hi donarà el primer dia el document 

“Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil i/o primària” i l’haurà 

de portar omplert i signat de casa.  

 

4.2. Ús de la mascareta al centre, gel hidroalcohòlic i rentat de mans 
Cada infant haurà de portar dues mascaretes de casa amb el nom posat, i serà obligatòria en 

les entrades i sortides de l’escola (obligatòria per totes les persones adultes i pels infants de 

primària, i molt recomanable pels infants d’educació infantil). Dins de l’aula, la mascareta serà 

obligatòria. Si en moments els infants han d’estar en algun espai amb infants d’altres grups 

(que es procurarà evitar) la mascareta serà obligatòria per totes les persones que estiguin dins 

de l’espai, infants i persones adultes. 

En els passadissos i lavabos, tant infants com adults hauran de portar mascareta. D’aquesta 

manera, els infants podran anar al lavabo quan ho necessitin i evitarem haver de concretar 

franges horàries per anar al lavabo de manera estructurada.  

En casos excepcionals d’infants que per singularitats específiques no puguin sostenir portar 

mascareta (infants amb NEE, infants NESE, etc.), s’acordarà amb la direcció que puguin 

prescindir de la mascareta en els moments en què és obligatòria per la resta d’infants. Tal i 

com indica el pla d’actuació del departament d’educació per al curs 21-22. 

En el cas de rebre un certificat mèdic oficial on consti que un/a alumne/a pot accedir al centre 

sense mascareta es duran a terme les consultes pertinents a inspecció i al departament 

d’educació i fins no obtenir resposta, l’alumnat en qüestió, haurà de seguir accedint al centre 

amb mascareta. Si finalment s’accepta aquesta casuística, s’adoptaran les mesures següents 

d’atenció a la diversitat, ja que des del centre es considera un cas de necessitats educatives: 

1. L’alumnat seurà a primera fila de classe, al costat de la finestra, per tal que les microgotes 

que desprenen al parlar tinguin el menor contacte amb la resta del grup. 

2. En el moment de fer una exposició s’utilitzarà una mampara protectora i les finestres 

restaran obertes i tot l’alumnat que vulgui podrà fer l’exposició del treball sense mascareta. 

3. Dins de l’aula s’haurà de mantenir una distància obligatòria amb aquest alumnat de 2 

metres de distància. 

4. En el cas que el procicat o el departament d’educació emeti una nova normativa aquestes 

premisses es veuran modificades.  
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Cada família haurà de portar una bosseta o ronyonera, perquè l’infant pugui guardar-hi la 

mascareta en els moments en què no l’hagi de fer servir. La família serà la responsable de la 

higiene de la mascareta, de la bosseta de roba i del canvi diari de mascareta o neteja de la 

mateixa. 

L’alumnat haurà de portar un pot de gel hidroalcohòlic que n’haurà de fer ús abans d’entrar a 

les aules i al sortir del centre per la tarda.  

Durant el transcurs de la jornada es farà rentant de mans com es va fent habitualment.  

Pel personal docent i no docent la mascareta és obligatòria. 

4.3. Actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre 

educatiu:  

- Cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el 

director o la directora del centre educatiu. 

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta 

quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– com a la 

persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut 

que no permet deixar-la sola. 

 - Si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes 

respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles mateixes o persones 

amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està 

vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense 

vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest 

material per a les situacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI) per atendre un 

cas sospitós. 

 - Si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general 

per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-

se...) cal trucar al 061.  

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions 

següents:  

- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant 

o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor) 

que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del 

sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. Si 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, amb els centres 

d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 



13 
 

Quan es confirmi un cas positiu:  

- La direcció del centre ha d’informar els pares, mares o tutors legals dels infants del grup de 

convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar la 

quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit 

a partir de la sortida del centre educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació 

completa i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits no 

han de fer quarantena.  

- En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb 

normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures 

de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabi la 

jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu han 

d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats 

extraescolars). En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb transport escolar, 

poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de seguretat, portar en tot moment la 

mascareta posada, i estar separats més de 2 files de la resta d’infants que no pertanyin al 

mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants s’han de distribuir al transport escolar 

asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE. Els contactes estrets amb la 

pauta de vacunació completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden 

continuar fent les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de 

seguretat. 

- Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només poden 

sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que 

els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, si escau, que es tracti 

d’un cas positiu. 

 - Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part dels 

contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no acompanyin els 

infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu.  

- Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de 

les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 dies des que van estar en 

contacte a l’aula per última vegada. 

 - Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca d’autorització 

o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta de membres del 

grup. 

 - Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per PCR 

o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer quarantena. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, 

independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà 

segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no: 
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 - Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els darrers 6 

mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia 

del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de 

lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a 

contactes estrets escolars, de manera que 11/20 el TAR sigui supervisat i gratuït i que el 

resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.  

- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el 4t i 

el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on 

el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi 

es pot fer amb TAR).  

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una 

infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han 

de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.  

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser 

considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies 

per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets 

no vacunats) i ha de fer aïllament.  

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena. 

4.4. Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència de 

símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no 

hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu 

han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden 

reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els 

germans i familiars que són contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió 

de casos de covid-19. 

4.5. Gestió de casos del personal del centre educatiu 
- Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu no cal 

que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics. 

 - Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que estiguin 

vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o l’endemà, en una de 

les farmàcies habilitades a aquest efecte.  

- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte estret, i han 

de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR.  

- Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas sospitós, tret 

que tingui una clínica molt suggestiva.  



15 
 

- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha d’actuar 

com en qualsevol altre cas positiu. 

- El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a l’espera del 

resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o s’ha fet un cribratge), no 

pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el resultat de la prova. Ara bé, no 

necessita una baixa laboral, sinó el document de deure inexcusable que es pot descarregar des 

del Portal de centre.  

- Cal recordar que si bé els docents tenen cobertura de MUFACE, se’ls va assignar un CIP des 

del qual poden accedir a La Meva Salut i fer el seguiment del resultat de les proves 

diagnòstiques. Si es desconeix el número d’aquest CIP, es pot telefonar al 061. 

4.6. Retorn al centre educatiu 
Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi remès 

la simptomatologia. En tots els casos cal seguir les recomanacions que recull el document de 

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

poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.  

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi 

requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat 

aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van 

començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la 

desaparició dels símptomes.  

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre 

educatiu. 

4.7. Ventilació, neteja i desinfecció. 
Els lavabos s’utilitzaran indistintament per a nens i per a nenes. L’edifici antic disposa de 4 wc. 

Cada un estarà destinat per una curs concret i l’edifici nou també disposa de 4 wc, també 

destinat a un curs concret.  

Cada alumne/a disposarà d’un kit de neteja personal que haurà de portar de casa. Aquest kit 

està format per: gel hidroalcohòlic i una mascareta de recanvi. La higiene de mans es farà  

abans i després de cada activitat.  
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+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales  

      

Superfície de 
taules 

      

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Material fungible 
com grapadores, 
celos… 

      

Aixetes       

Ordinadors, 
sobretot 
teclats i 
ratolins 

      
 
 
 

 
Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 

comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores 
 

     

Caixes de 
recursos, 
robòtica, 
tauletes, pc’s 

     
 

Material fungible 
de l’alumnat  

     Uu Ús individual i neteja a casa 

setmanalment  
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 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

      
37 

Terra       

Banc de 
recursos 

     També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

   

S’utilitzen en espais 
estables. 

Joguines de 
plàstic 

     

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

     Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots,      Amb aigua calenta: 
coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 
  Sense aigua calenta: 
  desinfecció en dilució de 
  lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua      La font d’Osmosis només al 

poden utilitzar les monitores 

Taules I 
safates  

      

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       
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 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       
Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 

Inodors      

Terra i 
altres 
superfícies 

     

Cubells de 
brossa 

      

ZONES DE DESCANS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Llits       

 
També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 
per part del a 
família  

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra      També si hi ha un canvi de 
grup d’infants Altres 

superfícies 
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5. Seguiment del pla 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura al setembre: 

Responsables: La direcció del centre 

Possibles indicadors: 
- Temporització setmanal de cada docent per comprovar el treball realitzat amb la 
metodologia establerta. 
- Reunió de seguiment amb la temporització programada per cada docent. 
- Accés de la direcció del centre al classroom dels cursos. 
- Recollida de propostes d’infantil i primària en cas de confinament 
- Recepció de mails en còpia a les propostes d’infantil en cas de confinament. 
- Graella amb recull de visites esporàdiques a les aules. 
- Recull d’actes de totes les reunions, el lloc on s’han realitzat, els participants i les 
mesures de seguretat establertes.  
- Observar que totes les mesures de seguretat a les hores d’esbarjo, de menjador de 
l’alumnat i professorat es colpeixin.  
- Observar que tota la comunitat educativa compleixi l’organització horària 
establerta. 
- Documentar amb un informe en cas de detectar un cas de COVID-19 al centre, 
seguint els passos del pla d’actuació. 

Propostes de millora trimestrals:  

 

6. Bibliografia 
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- Gestió de casos Covid als centres educatius curs 21/22 
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