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trobem. 
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1. Introducció: 

 

Malgrat que continuem amb la situació de crisi sanitària ens veiem amb la necessitat 

d’aplicar una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la 

societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que tota la comunitat educativa ens involucrem 

i ens comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: en primer 

lloc, les mesures de protecció i en segon lloc, la traçabilitat. 

 

El centre ha elaborat dintre del marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció 

educativa, un Pla d’organització d’obertura de centre on s’estableix les bases per tal que 

el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 

protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia 

i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. 

 

En aquest Pla d’organització de centre volem deixar reflectit els espais que tenim a 

disposició a l’escola, els esglaonaments de les entrades i les sortides a l’escola, les franges 

horàries que tenen adjudicades cada nivell, l’utilització dels diferents espais per realitzar els 

patis, les extraescolars...) Aquest Pla d’organització d’obertura serà presentat al Consell 

Escolar el proper 8 de setembre. 

 

1.1  Rellevància de la pandèmia: 

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

l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció 

de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.  

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible 

dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la 

finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat 

educativa adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat 

d'oportunitats i d'accessibilitat. 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 

tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes 

poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que 

tenen una dificultat d’aprenentatge. 

 

1.2 Trets diferencials de la COVID en infants: 

 

La COVID-19 és una malaltia nova de la qual se’n van coneixent més dades a mesura que 

els científics dels països afectats van publicant nous estudis. Com succeeix sovint, les 

dades que arriben solen estar més centrades en la població general i en els adults que no 

en els infants.  
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Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge 

molt baix de les persones infectades per COVID-19, al voltant d’un 2% (Wu Z, 2020). 

 

No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la 

malaltia. No obstant això, s’ha pogut observar que sovint desenvolupen quadres lleus i, en 

molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han revelat que la càrrega 

viral (quantitat de virus en sang) dels infants és significativament menor a la de les 

persones adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen 

malalties cròniques de base, en els quals també s’han presenciat formes clíniques de més 

bon pronòstic en relació amb les d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria explicar 

parcialment que nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la COVID-19. 

 

En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’Estat espanyol, les dades 

han mostrat una prevalença en la població general del 5,2% i en població infantil d’entre el 

2,2% i 3,9% segons les franges d’edat. Segons dades del Sistema de Vigilància 

Epidemiològica de Catalunya (SVEC), el 0,23% dels casos notificats a Catalunya tenien 

entre 0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14 (informe tècnic de resum dels casos de la COVID-

19 a Catalunya – 13.06.2020, núm. 13). 

 

1.3 Impacte del confinament en la salut dels infants: 

 

La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes sobre la salut de 

la infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que pugui tenir la pròpia malaltia 

en aquestes franges d’edat, malgrat que acostumen a fer quadres clínics molt lleus o 

asimptomàtics. 

 

D’altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a les 

mesures de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants socials de la salut. 

Així, les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb la COVID-19, han implicat un 

confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus domicilis 

durant setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i desenvolupament. 

 

En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i 

amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en la 

seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i 

conductual. 

 

Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de totes les 

sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent. 
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Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden agreujar-se a 

causa d’una situació de confinament perllongat son els que tenen que veure amb la salut 

mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la miopia, entre altres. 

 

Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El 

trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències molt 

més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre autista i altres trastorns de la 

conducta que en d’altres infants. 

 

Un altre grup d’especial vulnerabilitat són els infants i adolescents amb risc social. Factors 

com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge (superfície petita, manca de 

balcons o terrasses, nombre de persones per habitatge) o la manca d’accés a les noves 

tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de confinament i poden 

agreujar situacions que ja eren dificultoses per a aquests infants. 

 

Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han alertat del risc 

d’augment de casos de maltractament infantil. 

 

2. Objectiu del document: 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 

persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i 

joves a una educació de qualitat. 

 

Per a la seva redacció s’han tingut en compte els següents documents orientatius emesos 

pel Departament d’Educació:  

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, 

document marc emès per la Secretaria de Polítiques Educatives el 30 de juny de 2020 

amb la finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i 

orientar en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar.  

 Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, aprovat el 3 de juliol de 2020 pel PROCICAT, on s’estableixen les bases 

per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant 

l'equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió 

correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021, document que respon a moltes qüestions 

plantejades pels centres educatius i que serveix de guia per a la planificació del nou 

curs.  

 ..\Mesures covid\Salut _ Escola CARTA Families.pdf, últim document publicat pel 

Departament d’Educació on exposa les Mesures extraordinàries de /Salut per evitar 

els brots de la COVID-19 a les escoles. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
../Mesures%20covid/Salut%20_%20Escola%20CARTA%20Families.pdf
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 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. 

 

3. Valors en què es basa la proposta: 

 

Seguretat 

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

la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent 

espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 

 

Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de 

risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, 

com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus. 

 

Salut 

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

una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan dreçades 

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

 

Equitat 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. 

Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o 

n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres 

permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les 

escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps 

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

d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i desenvolupament. 

 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

Vigència 

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

realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment 

adaptable si es canvia el context epidemiològic. 
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4. 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. 

 

4.1 Grups de convivència i socialització molt estables: 

 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és 

la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 

d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de 

les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o 

personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva fent ús de la mascareta facial. 

 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar 

els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la 

finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants 

del grup. 

 

Considerant les últimes indicacions del Departament d’Educació, cada classe té la 

consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres poden 

relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet 

–en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de 6 anys. 

 

El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les 

mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els 

passadissos, patis i altres espais comuns. 

 

També es veurà limitat amb alguns docents: a infantil i primària, els que treballin en 

diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb 

els alumnes. 

 

Depenent de la situació epidemiològica en la que ens trobem la manera d’actuar tindrà 

aspectes a modificar. Ens podem trobar en el nivell de risc Baix i el nivell de risc Alt.  

 

Quan ens trobem en nivell Baix, dintre dels grups de convivència no serà necessari 

requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la 

superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups 

de convivència estables.  
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Quan ens trobem en nivell Alt, dintre dels grups de convivència no serà necessari requerir 

la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície 

equivalent de seguretat de 2,5 m2), l’ús de la mascareta serà obligatori sempre. 

 

Avui en dia ens trobem en nivell de risc de contagi Alt. 

 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i 

altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció 

individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 

metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 

 

4.2  Mesures de prevenció personal: 

 
Distanciament físic 

 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant 

en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a 

un espai de seguretat de 2,5 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 necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

 

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 preservar la salut dels alumnes així com 

la del personal docent i no docent. 

 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 

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

 Abans i després dels àpats. 

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

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

 

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

 

Tot l’alumnat portarà al centre una ampolla de solució hidroalcohòlica per a ús personal. Els 

alumnes de Primària hauran de portar una mascareta facial que la tindrem a l’escola per si 

de cas a l’alumne se li trenca, se li embruta, se li perd... 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 (menjador, zona d’aules,...) hi haurà dispensadors de 

solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre. 

 

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’Infant (vídeos, cançons ) per promoure el 

rentat de mans correcte i la seva importància. 

 

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

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

Mascaretes  

 

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

per cada país. També es tindrà en compte el nivell de risc en el que ens trobem.  

 

 S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les 

mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de 

paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. 

 A l’educació infantil i primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de 

convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre les condicions 

epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan comparteixin 

espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les condicions 

epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també 

hauran de dur mascareta a l’aula. 

 Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima 

d’1,5 metres entre els nens i nenes. 

 

 

 

Considerant els diferents grups d’edat i el nivell de risc baix, les recomanacions serien 

les següents : 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

2n Cicle d’educació 

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria. Recomanable 

la pantalla facial. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

De 1r a 4t de primària 

No obligatòria si s’està amb el 

grup de convivència dins de 

l’aula. 

Indicada fora del grup quan no 

es pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

5è i 6è de primària 

No obligatòria si s’està amb el 

grup de convivència dins de 

l’aula. 

Indicada fora del grup quan no 

es pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

Personal docent i no 

docent 

Recomanable en els grups 

estables. Obligatòria per al 

personal quan imparteix 

classes a diferents grups, 

quan no forma part del grup 

de convivència estable i no es 

pugui mantenir la distància 

d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

 

 

Considerant els diferents grups d’edat i el nivell de risc alt, les recomanacions serien les 

següents : 

 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

2n Cicle d’educació 

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria. Recomanable 

la pantalla facial. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

De 1r a 4t de primària 

Obligatòria si s’està amb el 

grup de convivència dins de 

l’aula. 

Obligatòria fora del grup quan 

no es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 
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 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós1. 

 
 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

5è i 6è de primària 

Obligatòria si s’està amb el 

grup de convivència dins de 

l’aula. 

Obligatòria fora del grup quan 

no es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

Personal docent i no 

docent 

Obligatòria en els grups 

estables. Obligatòria per al 

personal quan imparteix 

classes a diferents grups, 

quan no forma part del grup 

de convivència estable. 

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE 

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la 

seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen 

puntualment amb altres grups estables. 

 

El centre disposarà abans de l’inici de curs de mascaretes higièniques per a tots els seus 

professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un 

possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats 

concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors i un termòmetre de distància per a incorporar-lo 

a la farmaciola.  

 

També es disposarà de material específic (pantalles de protecció facial, mampares, 

mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions específiques. 

 

Requisits d’accés als centres educatius 

1 
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

 

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

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 

de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per  a complicacions de 

la COVID-19: 
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▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

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

requereixen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

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

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

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants.  

 

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

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

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

del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o 

extern, de la titularitat.  

 

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones 

pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

 

Control de símptomes 

 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, 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’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’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. 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Santa Creu de Calafell 

Pàgina 13 de 40 
 

4.3  Neteja, desinfecció i ventilació: 

 

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

característiques del centre (vegeu l’annex 2, està en elaboració). La ventilació és una de 

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

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

3 vegades més durant el dia durant, 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. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys 

diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana. 

 

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 s’han de 

netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

 

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

motiu, 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 s’han de seguir les indicacions 

establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència 

humana. 

 

Gestió de residus 

 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o 

per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa 

i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 

d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de 

rebuig (contenidor gris). 

 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir 

aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus 

tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

4.4  Promoció de la salut i suport emocional: 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

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. 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. En aquest sentit, durant les primeres 

setmanes es realitzaran activitats que permetin l' adaptació progressiva de l’alumnat al nou 

curs i als canvis en el centre educatiu.  

 

D’altra banda, la pandèmia actual ens brinda una oportunitat única per a consolidar alguns 

hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

 

4.5 Gestió de casos: 

 

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

directora. 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la 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. 

 

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

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

per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius 

i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de 

detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis 

territorials d’Educació i de salut pública. 

 

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

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

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

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
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5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

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

 

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

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

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

conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

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

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en 

determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, 

l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 

centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels 

Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a establir 

quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

 

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

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

plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 

interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

 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  tot el grup de convivència estable té 

consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels 

grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 

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

 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 

equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, 

els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons 

correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, 
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preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el 

centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 

5. Organització de centre: 

 

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

 

5.1 Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en 

cas de confinament parcial o tancament del centre. 

 

En trets generals, es mantindrà la mateixa infraestructura que el centre va desplegar 

durant el període de confinament del tercer trimestre del curs 2019-20, millorant alguns 

aspectes que pensem que seria millor per l’organització dels mestres i de les famílies. 

 

Segons les característiques del grup i nivell i del moment en què es doni el confinament, a 

Educació Infantil s’organitzarien amb videoconferències amb el grup classe tutors i 

especialistes, continuaríem amb els reptes i enviaríem activitats globalitzades plantejades 

al voltant d’un centre d’interès per realitzar a casa un dia a la setmana perquè les famílies 

es puguin organitzar.  

 

A l’etapa d’Educació Primària s’organitzarien amb videoconferències grupals al llarg de la 

setmana, farem un seguiment per àrees amb els materials establerts i a través dels reptes. 

A Cicle Superior, es treballarà amb el correu electrònic corporatiu i el Drive.  

 

Mantindrem la relació amb les famílies a través d’entrevistes individuals per acostar-nos 

afectivament a les necessitats de cada família, tenint en compte la seva situació i fent un 

acompanyament emocional sempre que fos necessari.  

 

A través dels reptes, es prioritzarien tasques globalitzades en els diferents àmbits 

curriculars, on els continguts no estarien parcel·lats, sinó que s’estructurarien i es 

relacionarien entre si. Les activitats dissenyades estarien orientades a desenvolupar les 

competències bàsiques. 

 

Aquest apartat (tant a Infantil com a Primària) encara està per concretar i ampliar més 

informació. 

 
5.2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais: 

 

Tenim dues taules, una d’Educació Infantil i l’altra, d’Educació Primària, on podem veure 

els grups que disposarem al centre amb diferent informació rellevant aportada: 

 

- El nombre d’alumnes per classe. 
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- El nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta 

d’un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable. També està 

reflectit els mestres temporals que imparteixen unes hores de classe a la setmana. 

- El nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si 

forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari 

acotat. 

- L’espai estable que és el espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de 

manera puntual, cal indicar-ne l’horari d’ocupació. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Grups Alumnes 
Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3-A 20 
1 

(Tutora) 

2  
(música i 

psicomotricitat) 

1  
T.E.I 

0 
Aula 
P3A 

Sala 
psicomotricitat 

(1 sessió) 

P3-B 20 
1 

(Tutora) 

2 
 (música i 

psicomotricitat) 

1  
T.E.I 

0 
Aula 
P3B 

Sala 
psicomotricitat 

(1 sessió) 

P4-A 19 
1 

(Tutora) 
1 

(psicomotricitat) 
0 

1 
vetllador 

Aula 
P4A 

Sala 
psicomotricitat 

(1 sessió) 

P4-B 19 
1 

(Tutora) 
1 

(psicomotricitat) 
0 

1 
vetllador 

Aula 
P4B 

Sala 
psicomotricitat 

(1 sessió) 

P4-C 
*Grup 
covid 

18 

1 
(mestre 

funció de 
tutor) 

1 
(psicomotricitat) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
P4C 

Sala 
psicomotricitat 

(1 sessió) 

P5-A 23 
1 

(Tutora) 

2 
 (anglès i 

psicomotricitat) 
0 0 

Aula 
P5A 

Sala 
psicomotricitat 
(2 sessions) 

Aula Informàt. 

P5-B 22 
1 

(Tutora) 

2 
 (anglès i 

psicomotricitat) 
0 0 

Aula 
P5B 

Sala 
psicomotricitat 
(2 sessions) 

Aula Informàt. 

P5-C 22 
1 

(Tutora) 

2 
 (anglès i 

psicomotricitat) 
0 

1 
vetllador 

Aula 
P5C 

Sala 
psicomotricitat 
(2 sessions) 

Aula Informàt. 

 Aquestes dades són provisionals i modificables tenint en compte la matricula viva de l’escola. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Grups Alumnes 
Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r-A 15 
1 

(Tutora) 

4  
(anglès, 

música, EF, 
Religió) 

0 0 
Aula 
1r-A 

Aula Religió  
(1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

1r-B 15 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

3  
(anglès/TAC,  

castellà, 
Religió) 

0 0 
Aula  
1r-B 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 
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1r-C 
*Grup 
covid 

15 

1 
(mestre 

funció de 
Tutor) 

3 
(anglès,  EF, 
Religió/TAC) 

0 0 
Aula 
1r-C 

Aula Religió  
(1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

2n-A 17 
1 

(Tutora) 

4  
(anglès, Hort, 
EF, Religió) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
2n-A 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

2n-B 16 
1 

(Tutora) 

3 
(anglès, EF, 

Religió) 
0 

1 
vetllador 

Aula 
2n-B 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

2n-C 
*Grup 
covid 

16 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

4 
(anglès/música, 

hort,  EF, 
Religió) 

0 0 
Aula 
2n-C 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

3r-A 20 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

4 
(música, EF, 

Religió, 
Castellà) 

0 0 
Aula  
3r-A 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

3r-B 20 
1 

(Tutora) 

4 
(anglès, 

música, EF, 
Religió) 

0 0 
Aula  
3r-B 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

3r-C 20 
1 

(Tutora) 

4 
(anglès, 

música, EF, 
Religió) 

0 0 
Aula  
3r-C 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

3r-D 
*Grup 
covid 

10 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

4 
(anglès, 

música, EF, 
Religió) 

0 0 
Aula  
3r-D 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

4t-A 20 
1 

(Tutor) 

2 
(anglès, 
Religió) 

0 0 
Aula 
4t-A 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

4t-B 20 
1 

(Tutora) 

3  
(anglès, EF, 

Religió) 
0 0 

Aula 
4t-B 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

4t-C 20 
1 

(Tutora) 

2 
(anglès, 
Religió) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
4t-C 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

4t-D 
*Grup 
covid 

20 

1 
(mestre 

funció de 
Tutor) 

3 
(anglès, EF i 

Religió) 
0 0 

Aula 
4t-D 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

5è-A 17 
1 

(Tutora) 

4  
(anglès,  EF, 

TAC,  Religió) 
0 

1 
vetllador 

Aula 
5è-A 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

5è-B 17 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

4 
(anglès,  EF, 
TAC, Religió) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
5è-B 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

5è-C 17 
1 

(Tutora) 

4  
(anglès,  EF, 
TAC, Religió) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
5è-C 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
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Pista EF 

5è-D 
*Grup 
covid 

17 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

5 
(anglès,  EF, 
Música, Jocs 
Mat, Religió) 

0 0 
Aula 
5è-D 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

6è-A 17 
1 

(Tutor) 

5 
(anglès, 

música, EF, 
Religió, TAC) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
6è-A 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

6è-B 17 
1 

(Tutor) 

6 
(anglès, 

música, EF, 
Religió, Jocs 
Mat. Castellà) 

0 
1 

vetllador 
Aula 
6è-B 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

6è-C 17 
1 

(Tutor) 

5 
(anglès, 

música, EF, 
Religió, TAC) 

0 0 
Aula 
6è-C 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

6è D 
*Grup 
covid 

18 

1 
(especialista 

funció de 
Tutor) 

5 
(anglès, Jocs 
Matem, EF, 

Religió, TAC) 

0 0 
Aula 
6è-D 

Aula Religió  
 (1 sessió) 

Aula Informàt. 
Pista EF 

 Aquestes dades són provisionals i modificables tenint en compte la matricula viva de l’escola. 

 

A més a més, disposem d’una Aula d’Acollida i una aula de SIEI, on els alumnes podran 

fer ús d’aquest espai prenen les mesures higiènico sanitàries pertinents imprescindibles per 

garantir la seguretat dels nostres alumnes i professorat: 

o Higiene personal. 

o Distanciament d’un metre i mig. 

o L’ús de mascareta obligatòria (tant mestres com alumnat). 

o Higiene de mans. 

 

5.3 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 o tutora i un espai 

referent. 

 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden 

formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació 

inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

 

A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir 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 ha d’ocupar, 

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. Es recomana reduir al màxim el nombre de mestres de cada 

grup i el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una 

professional de suport educatiu i educació inclusiva. 
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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. La disposició del mobiliari, ja sigui 

en files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

 

5.4 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides: 

 

5.4.1 Entrades i sortides al centre: 

 

Les entrades i les sortides estaran esglaonades en temps i es faran per diferents portes per 

tal d’evitar l’aglomeració de les famílies a l’exterior de l’escola. Tindrem en compte els 

diferents accessos que presenta l’escola: l’entrada principal (per Educació Infantil), 

l’entrada de Cicle Inicial i l’entrada de la Pista (Cicle Mitjà i Cicle Superior). 

 

Les famílies no podran accedir al recinte escolar per recollir alumnes, exceptuant: 

 Especialment alumnes de P3 durant el Període d’adaptació i durant el mes de 

setembre (veure punt 6.1) 

 Quan el centre ho requereixi amb cita prèvia. 

 Per realitzar tasques administratives, trucant a l’escola i demanant cita prèvia. 

 Per realitzar tutories, sempre i quan no es puguin fer de manera telemàtica i amb cita 

prèvia amb el tutor/a.  

 Sempre caldrà fer ús de la mascareta.  

 

Quan es recullen i deixen als infants, és molt important que entre les unitats familiars es 

mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar 

l’acumulació de famílies en un espai reduït. 

Els alumnes d’Educació Primària hauran de portar mascareta fins a arribar a la seva classe i 

mantenir la distància de seguretat tant durant les entrades com en les sortides.  

 

En aquesta taula podeu veure definit les entrades i sortides dels diferents grups d’alumnes 

amb l’horari corresponent: 

 

Accés Grup 
Horari de matí Horari de tarda 

Horari entrada Horari sortida Horari entrada Horari sortida 

Entrada 

Principal 

P5 – INF (3) 8:55 a 9:00 h 12:25h 14:55 a 15:00 h 16:25h 

P4 – INF (3) 9:00 a 9:05 h 12:30h 15:00 a 15:05 h 16:30h 

P3 – INF (2) 9:05 a 9:10 h 12:35h 15:05 a 15:10 h 16:35h 

Entrada 

Cicle Inicial 

2n PRI (3) 9:05 a 9:10 h 12:35h 15:05 a 15:10 h 16:35h 

1r PRI (3) 9:00 a 9:05 h 12:30h 15:00 a 15:05 h 16:30h 

Entrada de la 3r PRI (4) 8:55 a 9:03 h 12:30h 14:55 a 15:03 h 16:30h 
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Pista 5è PRI (4) 8:55 a 9:03 h 12:30h 14:55 a 15:03 h 16:30h 

4t PRI (4) 9:03 a 9:10 h 12:35h 15:03 a 15:10 h 16:35h 

6è PRI (4) 9:03 a 9:10 h 12:35h 15:03 a 15:10 h 16:35h 

 Tots els alumnes d’Educació Primària amb l’ús de la mascareta i mantenint la distancia de seguretat, 

exceptuant els alumnes d’Educació Infantil. 

En cada una de les portes d’accés al centre escolar tindrem una taula amb gel 

hidroalcohòlic que els alumnes aprofitaran per fer rentat de mans. 

 

Els alumnes de 3r i 4t, entraran per l’Entrada de la Pista en franges horàries diferents i 

pujaran per les escales directe a les seves aules. Els alumnes de 5è i 6è, entraran per 

l’Entrada de la Pista en franges horàries diferents i pujaran per la rampa directe a les seves 

aules. 

 

Abans d’entrar a les aules els mestres els hi prendran la temperatura i es rentaran les mans 

amb gel hidroalcohòlic. 

 

5.4.2 Distribució horària i de torns d’esbarjo: 

La sortida al pati serà esglaonada i s’establiran torns d’esbarjo. Cada grup estable estarà 

junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància 

sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de 

mascaretes. 

A Infantil disposem de dos patis en cada nivell (el pati de sorra i el pati terrassa de les 

aules), per tant a P3 que tenim dos classes, s’alternaran setmanalment i no es barrejaran 

alumnes del mateix nivell. A P4 i a P5, disposem de tres classes (A, B i C), per tant, com 

que només disposem de 2 patis, caldrà fer dos torns d’esbarjo i s’alternaran setmanalment. 

 

Educació Infantil 

 

NIVELLS FRANJA HORARIA ESPAI OBSERVACIONS 

P3-A 11:00 – 11:30h Pati de sorra Es faran rotacions 

setmanalment P3-B 11:00 – 11:30h Pati terrassa 

P4-A 10:30 – 11:00h 
Pati terrassa o 

Pati de sorra Es faran rotacions 

setmanalment P4-B 11:00 – 11:30h Pati terrassa 

P4-C 11:00 – 11:30h Pati de sorra 

P5-A 10:30 – 11:00h 
Pati terrassa o 

Pati de sorra Es faran rotacions 

setmanalment P5-B 11:00 – 11:30h Pati terrassa 

P5-C 11:00 – 11:30h Pati de sorra 
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Educació Primària 

 

NIVELLS FRANJA HORARIA ESPAI OBSERVACIONS 

1r-A 11:05 – 11:30h 

Nivell sencer i amb 

mascareta 

Entrada Principal Es faran rotacions 

setmanalment 

 

Esmorzar a les aules 

d’10:50 a 11:05 h 

1r-B 

1r-C 

2n-A 11:05 – 11:30h 

Nivell sencer i amb 

mascareta 

Pati Cicle Inicial 2n-B 

2n-C 

3r-A 

11:05 – 11:30 h 

Nivell sencer i amb 

mascareta 

Pista gran 
Es faran rotacions 

setmanalment 

 

Esmorzar a les aules 

d’10:50 a 11:05 h 

3r-B 

3r-C 

3r-D 

4t-A 

11:05 – 11:30 h 

Nivell sencer i amb 

mascareta 

Terrassa 
4t-B 

4t-C 

4t-D 

5è-A 

10:40 – 11:00 h 

Nivell sencer i amb 

mascareta 

Pista gran 
Es faran rotacions 

setmanalment 

 

Esmorzar a les aules 

d’11:00 a 11:10 h 

5è-B 

5è-C 

5è-D 

6è-A 

10:40 – 11:00 h 

Nivell sencer i amb 

mascareta 

Pati Cicle Inicial 
6è-B 

6è-C 

6è-D 

 

5.5 SEP no lectiu: 

 

A l’escola oferim aquest suport escolar personalitzat (SEP) a alumnes de Cicle Superior. El 

SEP estarà dirigit als nens i nenes que presentin mancances o retards en tots o alguns dels 

següents àmbits: 

o En l’adquisició del procés de lectura i escriptura, o en la seva consolidació funcional. 

o En l’assoliment d’habilitats matemàtiques. 

o En l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi. 

 

El SEP no lectiu s’organitzarà en dos sessions setmanals. Aquestes sessions seran d’una 

hora ubicades en la franja de 12:30 a 13:30 h els dimarts i els dijous. 
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5.6 Transport escolar: 

 

El transport escolar és un servei que pertany a l’Ajuntament.  

 

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per 

als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot 

el trajecte i fins que arribin a l’aula.  

 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat 

dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació 

entre els usuaris. 

 

Les monitores oferiran gel hidroalcohòlic abans de pujar a l’autobús. 

 

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants, és molt important que 

entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les 

mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 

 

Respecte l’horari del transport escolar, l’autobús arribarà a les 9:10h al matí i la sortida es 

farà a les 16:20h. Us informem que no s’oferirà el servei de transport escolar al 

migdia. 

 

5.7 Servei de menjador escolar: 

 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat 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 fa, 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 han de 

seure 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.  

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà 

mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. 

 

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai 

reduït de menjador, farem torns: 
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GRUP ESPAI MENJADOR HORARI 

P3 Menjador Infantil 12:35 – 13:35h 

P4 Menjador infantil 12:35 – 13:35h 

P5 Menjador infantil 12:35 – 13:35h 

1r Menjador infantil 13:45  – 14:30h 

2n Menjador infantil 13:45 – 14:30h 

3r Menjador primària 12:35  – 13:35h 

4t Menjador primària 12:35  – 13:35h 

5è Menjador primària 13:45 – 14:30h 

6è Menjador primària 13:45 – 14:30h 

 

Per aquest motiu hi haurà un increment dels costos del servei de menjador: caldrà una hora 

pel personal de cuina per realitzar la neteja i desinfecció dels espais utilitzats per els 

diferents grups entre torn i torn, tres monitors de (12:30 a 15:00h) per atendre els infants 

d’infantil i respectar al màxim els grups estables i per últim, s’ha d’ampliar 5 minuts diaris 

l’horari dels monitors dels cursos en els que la sortida al mig dia es realitza a les 12:25h. 

 

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. 

 

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb 

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal 

fer ús de la mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a 

infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació 

després de l’activitat. 

 

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal 

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la 

neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 

 

Respecte a les possibles reunions d’atenció a famílies, es faran seguint el protocol: 

o Reunions telemàtiques. 

o Amb cita prèvia concertada, la figura d’un adult i amb mascareta. 
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Al web de l’escola es penjarà el telèfon i el correu de la persona de contacte de l’empresa 

que s’encarrega del servei del menjador. 

 

6. Organització d’altres activitats: 

 

6.1 Adaptació alumnes a P3. 

 

L’adaptació de P3 al nostre centre es realitzarà durant els tres primers dies d’escola (14, 15 

i 16 de setembre).  

 
DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 

9.05h 
a 

10.40h 
GRUP A GRUP B GRUP A JORNADA 

SENCERA TOT 
EL GRUP 

 
(matí-tarda) 

11h 
a 

12.35h 
GRUP B GRUP A GRUP B 

 

Durant el primer mes les famílies podran acompanyar a l’infant en les entrades i sortides 

però tenint en compte les següents recomanacions:  

 

 ESPAI: 

Entrada i sortida es farà per l’Entrada Principal de l’escola.  

Les aules es ventilaran adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia.  

La persona acompanyant no tindrà accés a l’interior de l’aula.  

Es netejaran i desinfectaran els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre.  

 

 PERSONA ACOMPANYANT: 

Només podrà fer l’acompanyament per entrar i sortir un adult per alumne i sempre 

amb mascareta. La persona acompanyant no pot participar en el període d’adaptació si 

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 

dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la 

COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

 

Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 

(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat 

mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en 

el període d’adaptació amb el seu equip mèdic de referència.  
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6.2 Acollida matinal. 

 

Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal  d’1,5 

metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de 

portar mascareta. 

 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 

 

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

referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat 

l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

6.3 Activitats extraescolars. 

 

Els centres poden 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. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. 

 

A l’annex 3 s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats 

extraescolars. 

 

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19: 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

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

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

l’aïllament preventiu).  

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

centre:  

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.  

 Avisar pares, mares o tutors.  

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

o pediatra.  

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

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  
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En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

 No assistir al centre. 

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

 

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

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

del centre. 

 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 

observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu 

seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus 

possibles contactes.  

En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-ho en 

coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció. 

 

8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció: 

 

Pautes de ventilació  

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

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

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

finestres obertes.  

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun 

sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de 

Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 

concurrència humana.  

 

Pautes generals de neteja i desinfecció  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. 

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

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

exteriors de concurrència humana. 

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

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

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

desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es 
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poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, s’hauran d’aplicar en la 

concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.  

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la 

neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells 

de màxima concurrència.  

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 

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

cada producte.  

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus 

de desinfectants, com poden ser:  

o Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al 

voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu 

i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de 

superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. 

Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns 

minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  

o Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 

habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un 

alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua 

(s’obté un alcohol del 70,6 %)  

o Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 

3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts 

d'aigua.  

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a 

ús pel públic en general i ús ambiental.  

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes  

impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. 

Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.  

 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si 

no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent 

utilitzi el seu propi material.  

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

o Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

o Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
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o Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

o Taules  

o Cadires  

o Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

o Aixetes  

o Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment.  

o Altres superfícies o punts de contacte freqüent  

 

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

 

9. Altres mesures específiques: 

 

Informació als professionals. 

 

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les 

activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures 

específiques i protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació. 

 

Aquestes mesures de protecció i prevenció  seran les següents: 

 

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

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

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

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

alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de 

comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:  

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

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

 Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de 

durada.  

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

(“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.  

 Utilització correcta de les mascaretes.  

 

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

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

correcta de la mascareta.  

 

Distanciament físic:  
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Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS 

recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un 

espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les 

persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament 

resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i 

estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el 

resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si 

apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.  

 

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments 

per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en 

intervals de 10 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del 

centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que 

pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.  

 

Joguines i material escolar: 

 Joguines: a l’escola no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i 

desinfectar amb facilitat.  

 Material escolar: Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No 

es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.  

En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic se 

cercaran formes perquè tingui un ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que 

previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

 

Bolquers. Procediment pel canvi de bolquer:  

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, 

renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, 

bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). 

Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.  

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, 

traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.  

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. bolquer, però 

deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l’infant metre passeu les 

tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a 

embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una 

tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. 

Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar 

en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de 

bolquers) fins que es puguin rentar.  
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Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i 

doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa 

tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en 

una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu 

que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del 

paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el 

paper de sota les natges sigui sec.  

Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (veure annex 2) i llanceu-los. Passeu-

vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.  

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol 

ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el 

bolquer.  

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.  

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa 

de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o 

amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.  

Pas 8: Renteu-vos les mans. 

 

Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és 

possible mantenir el distanciament físic de seguretat (2 metres). En el cas dels infants, no les 

farem servir per alumnes menors dels 6 anys. Els alumnes de 6 a 12 anys si que han de fer 

servir la mascareta quan no sigui possible mantenir el distanciament físic de seguretat. 

 

Guants. Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, 

en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa 

sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del 

rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-

los i enretirar-los. 
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10.  Annex: 

 

Annex 1: llista de comprovació de símptomes per les famílies: 
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Annex 2: Planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del 

centre (està en elaboració) 
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Pla de neteja escoles: PLA NETEJA ESCOLES_ CIN_2020-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA%20NETEJA%20ESCOLES_%20CIN_2020-1.pdf
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Annex 3: Recomanacions per a les activitats extraescolars: 

 

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents 

edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del 

grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...          

 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups. 
 Ús dels vestuaris per part del grup estable. 
 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 

addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)  

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 
 Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 
 Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 
 Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una 

correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es 
tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores). 

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)  

 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, 

si és el cas. 
 Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 
 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 
 En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 

finestres obertes durant tot l’entrenament. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 
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Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 
 

 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
 Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tot 

l’entrenament. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 

durant tot l’entrenament. 
 Els   vestuaris   només   seran   utilitzats   de   manera   simultània per  infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà 
mantenir la distància de seguretat. 

Activitats aquàtiques (natació, waterpolo, natació sincronitzada. ) 
 

 
 A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
 L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent. 
 Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. 
 Els   vestuaris   només   seran   utilitzats   de   manera   simultània per  infants i 
 adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà 

mantenir la distància de seguretat. 

Atletisme  

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, 

si és el cas. 
 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 
 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 
 En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 

finestres obertes durant tot l’entrenament. 
 Els   vestuaris   només   seran   utilitzats   de   manera   simultània per  infants i 
 adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà 

mantenir la distància de seguretat. 
 

Esports de raqueta (tennis, ping-pong, bàdminton...)  

 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, 

si és el cas. 
 Es prioritzaran les raquetes d’ús exclusiu per part de l’infant i adolescent. En cas 

contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants 
i adolescents. 

 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 
 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 
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 En espais interiors: cal garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 
finestres obertes durant tot l’entrenament. 

 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 
d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 

Escalada  

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 

durant tot l’entrenament. 
 Caldrà netejar i desinfectar les preses almenys una vegada al dia. 
 Els   vestuaris   només   seran   utilitzats   de   manera   simultània per  infants i 
 adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà 

mantenir la distància de seguretat. 

Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica. )  

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 

durant tota l’activitat. 
 Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 
 Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de 

grup. 

Teatre 

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a 

terra). 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 

addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents 

d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 

 La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop 
feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet. 

Escacs 
 

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar 

mascareta. 
 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 

addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Santa Creu de Calafell 

Pàgina 39 de 40 
 

Robòtica i TIC 
 

 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar 

mascareta. 
 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 

addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
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Enllaços: 

 

Recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-

humana.pdf 

 

Model de Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdminis

trativa/A818.pdf 

 

Model de Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdminis

trativa/A819.pdf 

 

Higiene de mans: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf 

 

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, document 

marc emès per la Secretaria de Polítiques Educatives el 30 de juny de 2020 amb la finalitat 

facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i orientar en la presa de 

decisions per preparar el nou curs escolar.  

 

Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, aprovat el 3 de juliol de 2020 pel PROCICAT, on s’estableixen les bases per tal 

que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l'equilibri 

entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la 

pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 

Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021, document que respon a moltes qüestions plantejades 

pels centres educatius i que serveix de guia per a la planificació del nou curs.  

 

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles: 

..\Mesures covid\Salut _ Escola CARTA Families.pdf,  

 

Altres recomanacions i procediment d’actuació: ..\Mesures covid\Salut _ Escola Annex 

Families.pdf 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
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