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INTRODUCCIÓ 

Comencem el curs 2021-2022 amb tota l’experiència del curs anterior i amb el coneixement 

acumulat sobre la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 al nostre país i arreu del món. 

El curs 2021-2022 s’inicia amb un percentatge molt alt de vacunació entre el personal dels 

centres educatius (91,5% de cobertura amb primera dosi, i 88,5% de pauta completa, en 

data 1 de setembre de 2021) i amb un 31,4% d’alumnes d’entre 12-19 anys vacunats 

(aquest percentatge es preveu que augmenti considerablement durant el mes de setembre). 

El curs també comença amb un impacte molt important de la cinquena onada de la variant 

delta del virus. Aquesta variant s’ha mostrat molt més infecciosa i afecta especialment la 

població infantil i juvenil. 

El conjunt de dades exposades, l’afectació de la variant delta, la impossibilitat de vacunar l’alumnat 

de l’educació infantil i primària, i el fet que la vacunació a l’educació secundària encara estigui en 

curs, aconsellen mantenir de moment la major part de mesures aplicades el curs passat; no obstant 

això, es faran les adaptacions que escaigui en el cas d’alumnes i professionals que han passat la 

malaltia i/o que tenen la pauta de vacunació completa. 

Aquest document explicita quin és  el pla d’organització d’obertura de L’Escola Valldeflors, Tremp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS. 

A partir de l’1 de setembre l’escola es posarà en contacte amb totes les famílies per comunicar els 

requisits d’accés al centre. 

Es donarà circular i es farà arribar aquest pla una vegada aprovat en Consell Escolar a totes les famílies,  amb la 

següent informació: 

Requisits d’accés als centres educatius 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19  

- (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, 

fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o 

gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 

dies anteriors. 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, 

només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o 

altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 

Les famílies hauran de signar una declaració responsable (model del Departament) a través de la 

qual, faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i es comprometen a no portar l’infant 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. 

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible 

amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a 

l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que 

hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció. 

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat 



 

 

positius de covid-19 no poden anar al centre escolar. 

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no 

han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les 

situacions següents: 

 

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

següents situacions: 

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular 

(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu). 

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra 

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un 

contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge). 

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com 

a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els 

infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent 

quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en 

quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a 

diferència dels convivents d’un cas positiu. 

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 (família, tutores, equip mèdic que el porti) les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

En cap moment les famílies podran accedir al centre educatiu , a no ser que la tutora o l’equip 

directiu ho requereixi.  



 

 

Tota la informació es farà arribar pels canals de comunicació del centre: Classdojo, eBando, 

pàgina web, canals de WhatsApp de famílies. 

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Temporal Estable Temporal Estable 

P3 A 14 1 1  1 TEI   Aula 

P3 B 14 1 1 1  1 TEI    Aula 

P4 A 18 1 2 1 SIEI   Aula 

P4 B 17 1 2    Aula 

P5 A 15 1 2  1   Aula 

P5 B 15 1 2    Aula 

1r A 22 1 3 1 SIEI  Pista Aula 

1rB 21 1 3 1 SIEI  Pista Aula 

2n A 20 1 3   Pista Aula 

2n B 21 1 3   Pista Aula 

3r A 24 1 3   Pista Aula 

3r B 24 1 3   Pista Aula 

4t A 25 1 3   Pista Aula 

4t B 23 1 3   Pista Aula 

5è A 23 1 3 1 VET  Pista Aula 

5è B 22 1 3   Pista Aula 

6è A 25 1 3 1 VET  Pista Aula 

6è B 25 1 3   Pista Aula 



 

 

 

A Educació Infantil el grup estable estarà format per la tutora, mestra de reforç i TEI. 

A P3 la TEI podrà entrar a les 2 aules sempre fent servir els principis bàsics de prevenció, 

higiene i promoció de la salut. 

L’alumnat de SIEI també rebrà el suport puntualment de la mestra/ tècnica/ auxiliar 

encarregada. 

L’educació física es farà sempre a la pista poliesportiva exterior de l’escola. 

CURS EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ANGLÈS MÚSICA REFORÇ DE 
NIVELL 

MESTRA 
REFORÇ 
(MEE) 

MESTRA 
SIEI/SUPO
RT 
EDUCATIU 

P3    X X  

P4  X  X X X 

P5  X  X X X 

1R X X X X X X 

2N X X X X X X 

3R X X X X X X 

4T X X X X X X 

5È X X X X X X 

6È X X X X X X 

 

CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 

NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

 

A la SIEI disposem d’una mestra d’UEE (suport intensiu a l’escola inclusiva a infantil i primària), 

una AEE i 1 TEE. 

Cada una estarà assignada a un grup estable i a més podran fer atenció fora d’aquest grup a 

altres alumnes (fins un màxim de 2 per persona) fent servir les mesures de protecció 

(mascareta, rentat de mans, distància interpersonal). 

Els professionals del CREDA i l’EAP tindran un espai designat per a l’atenció a l’alumnat i 

famílies (Despatx EAP/CREDA). Hauran de dur en tot moment la mascareta dins l’escola. Cada 

vegada que facin servir el despatx amb un alumne/família l’ hauran de netejar i ventilar. 

 

 

 



 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

 

 

ENTRADES  

Matí 

 Porta 1. Carrer Tarragona    -Grups: 4t a les 8:55h 

                        2n  a les 8.55h 

 Porta  2. Carrer Tarragona principal  -Grups: 3r  a les 8:55h 

        1r a les 8.55h 

 Porta 3. Carrer Lleida Transport   -Grups: Transport a les 8:45h 

        5è  

        6è   

 Porta 4. Carrer Lleida Cuina   - Grups: P3 A i B a les 8.55h 

 Porta 5. Joncar      - Grups: P5 A i B a les 8:55h 

         P4 A i B a les 8.55h 

a les 8.55 entrada 

edifici 



 

 

 

Migdia 

 

 Porta 1. Carrer Tarragona    -Grups: 4t A, B a les 14:55h 

                        2n A,B a les 14.55h 

 Porta  2. Carrer Tarragona principal  -Grups: 3r A, B a les 14:55h 

        1r A i B a les 14.55h 

 Porta 3. Carrer Lleida Transport   -Grups:  

        5è A, B  

        6è A, B   

 Porta 4. Carrer Lleida Cuina   - Grups: P3 A i B a les 14.55h 

 Porta 5. Joncar      - Grups: P5 A i B a les 14:55h 

         P4 A i B a les 14.55h 

 

 

a les 14.55h 



 

 

 

 

SORTIDES 

Migdia  

 Porta 1. Carrer Tarragona    -Grups: 4t A, B a les 12:30h 

                        2n A,B,  a les 12:30h 

 Porta  2. Carrer Tarragona principal  -Grups: 3r A, B,  a les 12:30h 

        1r A i B a les 12:30h 

Porta 3. Carrer Lleida Transport    

        5è A, B   

        6è A, B   

 Porta 4. Carrer Lleida Cuina   - Grups: P3 A i B a les 12:30h 

 Porta 5. Joncar      - Grups: P5 A i B a les 12:30h 

         P4 A i B a les 12:30h 

 

a les 12:30h 



 

 

Tarda 

 Porta 1. Carrer Tarragona    -Grups: 4t A, B,  a les 16:30h 

                        2n A,B,  a les 16:30h 

 Porta  2. Carrer Tarragona principal  -Grups: 3r A, B,  a les 16:30h 

        1r A i B a les 16:30h 

Porta 3. Carrer Lleida Transport  -Grups: Transport  sortida amb 

grup classe     

        5è A, B  

        6è A, B   

 Porta 4. Carrer Lleida Cuina   - Grups: P3 A i B a les 16:30h 

 Porta 5. Joncar      - Grups: P5 A i B a les 16:30h 

         P4 A i B a les 16:30h 

 

 

 

OBSERVACIONS:  

El C/Tarragona a les hores d’entrades i sortides de l’alumnat hi haurà habilitat un espai (S’ha 

parlat amb l’ajuntament), per evitar aglomeracions de gent a les 2 entrades principals. Les files 

d’entrada es faran al costat de la tanca i les famílies s’hauran d’esperar a la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

a les 16:30h 



 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

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

espai reduït de pati, es farà amb interacció de grups i amb ús obligatori de 

mascareta. 

L’horari de pati serà de 10.40 a 11.10h pels grups A  i de 11.10 a 11.40h els grups B. 

 

 ESPAI 1 (P3)    ESPAI 5 (4t)           

 ESPAI 2 (P3, P4, P5)     

 ESPAI 3 (1r/2n)    ESPAI 6 (5è) 

 ESPAI 4 (3r)    ESPAI 7 (6è) 

 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA  

Les sessions del consell escolar es duran a terme sempre que es cregui oportú o s’hagi de 

consensuar o bé aprovar algun document.  Se’n preveu una a principi de curs per aprovar la 

PGA i el pla d’obertura del centre educatiu; dues a mitjans de curs per l’administració de la 

gestió econòmica de l’escola i una a final de curs. Tal i com s’ha dit prèviament si es considera 

necessari convocar alguna altra sessió que no està contemplada d’entrada es farà en funció de 

necessitat. Aquestes reunions sempre seran preferentment virtuals però el centre podrà dur-



 

 

les en un format híbrid sempre que es respecti l’aforament que permeti el compliment de les 

mesures sanitàries en espais oberts o ventilats. 

 El pla d’organització del centre es farà arribar a totes les famílies de l’escola a través de les 

apps de comunicació de l’escola (Class Dojo i Ebando) així com la pàgina web.  

Aquest serà explicat per les tutores i ED als pares i mares del seu grup en les tutories de 

principi de curs que seran preferentment virtuals però el centre podrà dur-les en un format 

híbrid sempre que es respecti l’aforament que permeti el compliment de les mesures 

sanitàries en espais oberts o ventilats 

 Si es creu oportú el tutor o tutora podrà concertar una tutoria individual, ja sigui de manera 

presencial o virtual, amb qualsevol dels pares dels alumnes del seu grup o tutoria.  

Es convocaran sessions d’assessorament a les famílies per a que coneguin i aprenguin l’ús de 

les eines telemàtiques que farà servir l’escola. S’intentarà portar un control i registre de quines 

són les eines de les quals disposa cada alumne (connexió, tipus d’aparells,...) per tal que tots 

els alumnes tinguin possibilitat d’accés al treball online en cas de confinament.  

La persona de referència al centre per tal que els pugui ajudar en un moment determinat d’un 

possible confinament amb l’ús de plataformes i eines digitals serà la coordinadora  TAC del 

centre així com els membres de l’Equip Directiu.  

 

SERVEI DE MENJADOR  

El servei del menjador (gestionat pe l’AFA) és farà de la següent manera: 

 

 AULA  
P3A I P3B :Inici: 12.35 a l’aula. 
 
1R TORN  
SALA MENJADOR: DURADA DEL TORN 55 MIN 
P4: Entrada: 12.35h – Sortida: 13.30h (PORTA DARRERA) 
P5: Entrada: 12.35h – Sortida: 13.30h (PORTA DARRERA)  
1r: Entrada: 12.35h – Sortida: 13.30h (PORTA DAVANT)  
2n: Entrada: 12.35h – Sortida: 13.30h (PORTA DAVANT) 
 
2ON TORN  
SALA MENJADOR: DURADA DEL TORN 55 MIN.  
ENTRADA I SORTIDA ESCALONADA PER LA PORTA DEL DAVANT.  
3r: Entrada: 13.35h – Sortida: 14.30h  
4t: Entrada: 13.35h – Sortida: 14.30h  
5è: Entrada: 13.35h – Sortida: 14.30h  
6è: Entrada: 13.35h – Sortida: 14.30h  
 



 

 

MESTRES: A les 14h a la Sala de mestres. 

 

* Els horaris són susceptibles a modificació en funció de la quantitat d’alumnes que es quedin.  

Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, excepte els 

dies de pluja que es faran a les aules i en GEC. 

 Ventilació, neteja i desinfecció 

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

les característiques del centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació 

és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això 

cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 

Orientacions de ventilació. 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes.  

Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, 

convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre 

si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi 

amb l’aire exterior.  

Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles. 

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 

centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en 

un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies 

ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació 

i permeten obertures menors. 

- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 

ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola 

finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa. 

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i 

vestíbuls) a l’exterior. 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant 

l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada 

després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de 

l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar 

l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades 



 

 

abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les 

finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per 

renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el 

confort tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls 

prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells 

de ventilació han d’estar orientats cap el sostre. 

- Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el  

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 

serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància 

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. 

 

Cada aula tindrà un encarregat de la ventilació en torns setmanals.  El/la mestre assignat a 

cada aula revisarà cada matí abans de començar l’activitat lectiva que la neteja i desinfecció de 

la seva classe s’hagi fet. En cas de que no s’hagi fet ho haurà de comunicar ràpidament a 

direcció. 

TRANSPORT 

La gestió de les rutes de transport es fa a través del Consell Comarcal. En principi les rutes de 

transport no es veuen modificades.  

L’alumnat de transport escolar accedirà al recinte escolar a les 8.45h per la porta del C/Lleida. 

Seran rebuts per un membre de l’ED i faran fila al pati exterior. Posteriorment seran 

acompanyats a les seves aules. En tot moment hauran de portar la mascareta posada i guardar 

la distància de seguretat. 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Extraescolars 

El centre durà a terme les extraescolars previstes, 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. 



 

 

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

grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En 

tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el 

manteniment de la distància de seguretat. 

Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, 

caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.  

S’intentarà que aquestes activitats siguin en horari de tarda per tal d’agilitzar el funcionament 

del servei de menjador. 

Acollida  

L’acollida es farà a l’aula de psicomotricitat, ubicada al parvulari. La rebuda dels nens serà a 

partir de les 8 del matí per la porta del Joncar. Tant la monitora com l’alumnat hauran de 

portar en tot moment mascareta ja que es tracta de nens que provenen de diversos grups 

estables. La monitora serà l’encarregada de portar els nens a la fila corresponent al seu grup 

estable.  

En acabar l’activitat la monitora haurà de netejar, desinfectar i ventilar l’aula de 

psicomotricitat. 

 

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Qualsevol activitat complementària que s’hagi de fer, tindrà en compte les mesures de 

seguretat establertes en el moment de realitzar-se atenent a les indicacions del Departament 

de Salut i del Departament d’Educació.  

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 

rentat de mans, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

Òrgans  Tipus de reunió  Format de la reunió Periodicitat 

Equip directiu  Coordinació/ 

Planificació  

Presencial  Dues per setmana  

Tutores de nivell Coordinació Presencial 1 per setmana 

Mestres que intervenen en 

un cicle 

Coordinació  Presencial 1 per setmana  

Claustres Coordinació/ 

informació 

Híbrid 1 al mes  

Consells escolars  Informació Híbrid En casos puntuals 

Reunions de coordinació/ 

CAD 

Coordinació/ 

planificació 

Presencial Quinzenalment 

Seguiment Pla d’obertura Coordinació/ 

Planificació 

Presencial Mensual (i 

sempre que sigui 

necessari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19. 

Es seguiran les indicacions del document “ Gestió de casos Covid-19 als centres educatius” de 

data 03-09-2021. 

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

conjuntament amb la coordinadora de riscos laborals.  

Protocol d’actuació davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu. 

1- Es portarà a un espai separat d’ús individual (Aula EE2 planta baixa). S’habilitarà 

aquesta aula per aquest ús i només podrà ser usada si s’activa el protocol. 

2- El responsable (director) es posarà una mascareta quirúrgica per atendre a la persona 

que ha mostrat símptomes  (també es ficarà mascareta). 

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

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

5- El centre contactarà amb el Gestor Covid assignat.  

6- Actualitzar l’aplicatiu TraçaCovid. 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

 

 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. 

 

Quan es confirmi un cas positiu: 

- Les direccions dels centres educatius han 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. S’han d’evitar les sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit a 

partir de la sortida del centre, a excepció dels següents 2 supòsits, pauta de 

vacunació completa o haver passat la covid-19 en els darrers 6 mesos. La 

comunicació es farà mitjançant l’aplicació i trucada telefònica a cada família. 

Es farà arribar també una carta de comunicació (Annex 2). 

- 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. 

 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. 

 

 Tornada 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 aquest 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. 

 



 

 

 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. 

 

 

 

 

 Actuació en cas de contactes dels professionals del centre. 

 

- 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. 

 

 

SEGUIMENT DEL PLA  

Per fer el seguiment l’equip directiu i la coordinadora de riscos laborals es reuniran 

mensualment (i sempre que sigui necessari) i tractarà els següents apartats: 

 Responsables. 

 Possibles indicadors. 

 Mesures de seguretat. 



 

 

 Propostes de millora. 

 Seguiment de possibles casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL  

a. Pla d’acollida de l’alumnat 
 

En el cas de l’educació infantil els primers dies, sinó setmanes d’acollida s’han de planificar 

amb molt cura ja que són de vital importància per tal que l’alumnat percebi l’escola com un 

espai acollidor i segur.  

Pel que fa als alumnes de P3, mentre duri el període d’adaptació (dues setmanes generalment, 

però es pot allargar si cal) una persona del nucli familiar podrà accedir a l’aula de P3 per l’accés 

designat per acompanyar a l’infant. L’entrada es farà individualment, per tant, fins que un pare 

o mare no abandoni l’aula no podrà entrar el següent. Abans d’entrar caldrà assegurar-se que 

el pare o mare porta mascareta i es renta les mans.  

La resta d’alumnes d’infantil faran les entrades tal i com està especificat. (Veure entrades i 

sortides).  

El rentat de mans dels alumnes d’educació infantil prioritàriament es farà amb aigua i sabó 

(aprofitant que les classes tenen pica).  

Durant les primeres setmanes s’haurà de fer un acompanyament emocional dels alumnes i 

caldrà explicar de manera entenedora i clara (mitjançant cançons, vídeos,...) totes les mesures 

de seguretat i higiene.  

Des de l’escola es fomentarà la mobilitat activa i s’habilitarà a l’escola zones per deixar les 

bicicletes, patinets... 



 

 

No es podrà accedir a l’escola amb cotxets, caldrà que els alumnes entrin caminant.  

 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

CURS CLASSDOJO CLASSROOM MAIL 
CORPORATIU 

P3 X  X 

P4 X  X 

P5 X  X 

 

A Educació Infantil , degut a les característiques de l’alumnat es treballarà de la següent 

manera: 

El contacte 

Les videoconferències es faran en: 

1. Grups reduïts d’alumnes: 

QUÈ TREBALLAREM? 

  - Expressió oral. 

  - Mantenir el torn de paraula. 

- No perdre el contacte amb el mestre i els companys. 

- Seguir treballant els aprenentatges programats. 

 

2. Grups reduïts de pares i/o mares dels alumnes: 

 QUÈ TREBALLAREM? 

  - Explicar les activitats que han de realitzar els alumnes. 

- Donar pautes de com fer-les. 

- Explicar la finalitat de les tasques (què treballem fent això?). 

3. Un sol alumne: 

 QUÈ TREBALLAREM? 

  - Fer seguiment individualitzat de les tasques. 

  - Evitar desigualtats en l’alumnat. 

- Seguir treballant els aprenentatges programats. 



 

 

4. Per família: 

 QUÈ TREBALLAREM? 

- A petició de les famílies es podran fer sessions individualitzades per orientar-

les perquè puguin explicar i guiar als seus fills en les tasques. 

- Implicar més i millor a les famílies.  

 - Evitar desigualtats en l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

a. Pla d’acollida de l’alumnat 
 
Des de l’escola es fomentarà la mobilitat activa i s’habilitarà a l’escola zones per deixar les 

bicicletes, patinets... 

Els alumnes hauran de portar la mascareta en tot moment a l’aula del seu grup estable, 

exceptuant a l’hora de l’esbarjo, sempre que sigui a l’aire lliure. 

Les famílies només podran entrar a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 

personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta, 

rentant-se les mans i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults 

que acompanyin els infants  han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la mascareta en tot moment. Davant la porta de cada aula hi 

haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic.  

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es faran  

de forma ordenada i esglaonada (veure Entrades i sortides) per evitar aglomeracions i sempre 

mantenint la distància de seguretat. 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà a ser possible per una 

única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. 



 

 

Al C/Tarragona es marcaran al costat de la tanca per fer les files de 1r a 4t. A les files s’haurà 

de dur la mascareta obligatòriament degut a la coincidència amb altres grups estables. 

Al C/Lleida entraran els grups de 5è i 6è per la porta de transport. A les files s’haurà de dur la 

mascareta obligatòriament degut a la coincidència amb altres grups estables. 

Per la porta d’accés de darrera la cuina, accediran les famílies de P3, tot mantenint la distància 

de seguretat, màxim 1 persona per alumne i hauran de dur en tot moment la mascareta ficada 

(pare/mare). 

Per la porta d’accés del juncar accediran els grups de P4 i P5. S’habilitaran 4 zones per 

mantenir la distància entre grups estables. A les 8.55 s’obrirà la porta (mestra de reforç) i una 

persona podrà acompanyar a l’alumne a la seva zona de recollida. No es podran quedar per 

veure com entren a l’aula, s’ha de deixar l’alumne amb la tutora i marxar. Recordar que a les 

9.05 es tancarà la porta d’accés. 

P5 (Davant de les portes de les aules, a cada costat) 

P4 A per la porta del davant de l’aula. 

P4 B per la porta del darrera de l’aula (pati petit). 

 

Per altra banda, els docents hauran d’obrir les portes d’accés a les 8.55. Cada grup farà fila a la 

seva zona assignada i s’entrarà de manera esglaonada a l’edifici. 

Durant les primeres setmanes  caldrà explicar de manera entenedora i clara (mitjançant 

cançons, vídeos,...) totes les mesures de seguretat i higiene així com els canvis d’organització. 

Serà durant aquest període també quan caldrà explicar l’ús i funcionament de totes les eines 

TAC i EVA’s que es faran servir en cas de confinament parcial o total.  

 

 

b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 
 

HORARI MESTRES CONFINAMENT PARCIAL/TOTAL 

9-12.30 Docència telemàtica 

12.30-13.30 Reunions/coordinacions 

15-16.30 Correccions/tutories 

 



 

 

Eines de contacte amb la família en  cas de confinament d’un grup o nivell o de tot el 

centre:  

CURS CLASSDOJO CLASSROOM 
MAIL 

CORPORATIU 

1R X X X 

2N X X X 

3R X X X 

4T X X X 

5È X X X 

6È X X X 

 

 

 

 

 

 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I 

EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT 
 RECURSOS DEL DE CONTACTE 
 DIDÀCTICS CONTACTE AMB LA 
 PREVISTOS INDIVIDUAL FAMÍLIA 
  AMB  

  L’ALUMNE/A  

1r Treball globalitzat / 
projectes  

1 cop a la setmana 1 cop a la setmana 

2n Treball globalitzat / 
projectes 

1 cop a la setmana 1 cop a la setmana 

3r Treball per les 
plataformes digitals 
dels llibres/ Treball 
per projectes  

1 cop a la setmana  1 cop a la setmana  

4t Treball per les 
plataformes digitals 
dels llibres/ Treball 
per projectes 

1 cop a la setmana  1 cop a la setmana  

5è Treball per les 
plataformes digitals 
dels llibres/ Treball 
per projectes 

1 cop a la setmana  1 cop a la setmana  

6è Treball per les 
plataformes digitals 
dels llibres/ Treball 
per projectes 

1 cop a la setmana  1 cop a la setmana  

 

MITJA I PERIODICITAT DEL CONTACTE DE GRUP AMB L’ALUMNE 



 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.30-12.30 DOCÈNCIA 
TUTORA 

DOCÈNCIA 

TUTORA 

DOCÈNCIA 

TUTORA 

DOCÈNCIA 
TUTORA 

DOCÈNCIA 
TUTORA 

* L’horari de les classes dels especialistes variarà en funció de l’horari que faci 

l’especialista a l’escola.  

 Tot l’alumnat disposarà d’un correu corporatiu d’escola. @escolavalldeflors.cat (domini 

compatible amb G-Suite for Education). Cada curs tindrà un classroom disponible. Tots els 

docents de l’escola han rebut formació i continuaran rebent-la a partir del setembre per tal de 

dominar l’ús de l’eina abans citada. 

Les classes es faran mitjançant convocatòria al Meet de google. 

Per l’alumnat que presenti dificultats pel treball telemàtic, per bretxa digital o social, es mirarà 

de preparar uns dossiers de treball si no se’ls pot facilitar equips o connexió des de l’escola. 

 

Aquest pla ha sigut aprovat en claustre el 3 de setembre de 2021 i en Consell Escolar el 6 de 

setembre de 2021. 
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