
Generalitat de Catalunya  PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
Departament d'Acció Climàtica, COVID-19 
Alimentació i Agenda Rural Curs 2021-2022 
Escola Agrària del Solsonès 

1 

 

 

 

 

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE  

per al desenvolupament de l’activitat educativa  

en el marc de la pandèmia 

 

Escola Agrària del Solsonès 

Curs 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data d’actualització: 14 de setembre de 2021 

  



Generalitat de Catalunya  PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
Departament d'Acció Climàtica, COVID-19 
Alimentació i Agenda Rural Curs 2021-2022 
Escola Agrària del Solsonès 

2 

 

ÍNDEX 

 

1. DIAGNOSI................................................................................................................................................... 4 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES (GCE) I ESPAIS ...................................................... 5 

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES .................................................................. 6 

3.1. ENTRADES I SORTIDES ........................................................................................................................... 6 

3.2. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO ..................................................................................................... 7 

3.3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ............................................................................................................. 7 

4. MESURES DE PREVENCIÓ I PAUTES D’ACTUACIÓ ....................................................................................... 8 

4.1. PAUTES D’ACTUACIÓ ............................................................................................................................ 8 

4.2. REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA .............................................................................................................. 9 

5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA .............................................................................................. 11 

5.1. REUNIONS ....................................................................................................................................... 11 

5.2. DIFUSIÓ DEL PLA I COMUNICACIÓ AMB ALUMNAT I FAMÍLIES ...................................................................... 11 

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ ............................................................................................. 11 

6.1. GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................................................................................ 12 

7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 .................................................. 13 

7.1. DETECCIÓ D’UN CAS ........................................................................................................................... 13 

7.2. PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS DE TANCAMENT DE L’ESCOLA .................................................................... 15 

8. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN CAS DE 

CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE ................................................................................. 16 

8.1. APRENENTATGE HÍBRID ...................................................................................................................... 16 

8.2. CONFINAMENT D’UN ALUMNE, ALUMNA O GRUP REDUÏT .......................................................................... 17 

8.3. EINES DE TREBALL I COMUNICACIÓ TELEMÀTICA AMB L’ALUMNAT ............................................................... 17 



Generalitat de Catalunya  PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
Departament d'Acció Climàtica, COVID-19 
Alimentació i Agenda Rural Curs 2021-2022 
Escola Agrària del Solsonès 

3 

 

8.4. EQUIPAMENT PER AL TREBALL A DISTÀNCIA DE L’ALUMNAT ........................................................................ 17 

9. SEGUIMENT DEL PLA ................................................................................................................................ 17 

10. GESTIÓ DEL DOCUMENT I CONTRIOL DE CANVIS .................................................................................... 18 

ANNEX  I  ................................................................................................................................................ 19 

ANNEX  II  .............................................................................................................................................. 20 

ANNEX  III  ............................................................................................................................................. 21 

 

  



Generalitat de Catalunya  PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
Departament d'Acció Climàtica, COVID-19 
Alimentació i Agenda Rural Curs 2021-2022 
Escola Agrària del Solsonès 

4 

 

1. DIAGNOSI 

En el context de la pandèmia provocada pel COVID-19 (SARS-CoV2) des de març de 2020, la incertesa 

ha estat una constant en tots els àmbits de la societat, també en l’educatiu. Els centres ens hem 

hagut d’anar adaptant a les indicacions de les autoritats competents en sanitat i educació i a la 

formació no presencial. Aquest fet ha obligat a repensar la manera de fer, ha comportat dificultats, 

sobretot per l’adaptació d’activitats que havien de ser més pràctiques, però també ha obert la porta 

a noves maneres de comunicació i aprenentatge que en molts casos també poden ser de gran interès. 

A l’escola Agrària del Solsonès s’imparteixen dos cicles formatius de grau superior: 

- Paisatgisme i medi rural, perfil agropecuari 

- Gestió forestal i del medi natural 

Durant el curs 2019-2020, a partir del confinament, i durant tot el curs 2020-2021, ens vam haver 

d’adaptar a la nova situació. Les eines de treball i comunicació telemàtiques es van fer més presents, 

i es van enginyar nous recursos pedagògics. En un inici, l’organització de les activitats es va haver de 

refer i hi va haver una important tasca de coordinació i elaboració de nous materials per part del 

professorat. També es va anar adaptant la forma de comunicació amb l’alumnat a les condicions de 

no presencialitat. 

El fet de tenir dos cicles formatius de grau superior, fa que la majoria de l’alumnat de l’escola sigui 

major d’edat. Aquest fet, lligat al fet de que els estudis són molt vocacionals i la important tasca 

d’elaboració de material per part del professorat, va fer que l’alumnat continués mantenint l’interès 

en l’aprenentatge i aconseguíssim un seguiment del 100% durant el curs 2019-2020. A més, durant 

el curs 2020-2021 la incidència de la COVID-19 va augmentar a tot Catalunya durant la tardor de 2020 

i les autoritats sanitàries van marcar com a mesures preventives la semipresencialitat als cicles 

formatius. D’aquesta manera, durant els darrers dos cursos lectius s’han activat les eines necessàries 

perquè es puguin seguir les classes telemàticament en cas de confinament total de la població, del 

centre educatiu, d’un grup d’alumnes de convivència estable o d’un alumne en concret per ser 

contacte amb un positiu. 

Si per al curs 2020-2021 es va prioritzar l’activitat presencial, sent la docència virtual un complement 

en cas de necessitat, al moment de redacció de la nova versió del Pla, les instruccions del 

Departament d’Educació continuen apostant per l’activitat presencial per al curs 2021-2022 i, en 

aquest sentit s’emmarca el present Pla.  

Així doncs, aquest Pla d’organització pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui 

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

la correcta gestió de la pandèmia i el drets a una educació de qualitat.  

Totes les mesures que es proposen seran vigents a partir d’ara, i seran adaptables si canvia el context 

epidemiològic o per indicacions de les autoritats sanitàries i en matèria d’educació. 
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2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES (GCE) I ESPAIS 

Els grups de convivència estables a l’EA del Solsonès coincidiran amb cada un dels grups-classe. Els 
espais disponibles a l’escola fan que es pugui garantir la presencialitat de tot l’alumnat al mateix 
temps, amb les mesures adequades i sempre que no hi hagi algun brot del virus. 

La distribució de grups i espais planificada és la següent: 

Grups Alumnes 

Docents, número 

Observacions 

Estables (tutors) Temporal 

1r MR 13 --- 8 Professors especialistes 

2n MR 11 --- 6 Professors especialistes 

1r GF 25 --- 9 Professors especialistes 

2n GF 24 --- 8 Professors especialistes 

 

Grups 

Espais 

Observacions 

Estables  Temporal 

1r MR Aula 2 

(5,6 x 8,8 

m fons) 

Aula informàtica 

Taller 

Finca de l’escola 

Sala d’actes 

 

2n MR Aula 1 

(5,6 x 6 m 

fons) 

Aula de pràctiques 

Viver 

Finca de l’escola 

Sala d’actes 

 

1r GF Aula 4 

(7,2 x 7,6 

m fons) 

Taller 

Aula de pràctiques 

Viver 

Sala d’actes 

 

2n GF Aula 3 

(5,6 x 8,8 

m fons) 

Aula informàtica  

Sala d’actes 

 

A final d’any, moment en que comencen dual a 

empreses, el grup d’alumnes es preveu que es 

redueixi a la meitat 

 

Els horaris de les classes estan disponibles al Google Suite for Education (gSuite; conjunt d’eines 
ofimàtiques que Google disposa en el núvol), eina de comunicació entre alumnat i professorat ja 
que tota la comunitat educativa de l’escola disposa d’un compte de correu electrònic que li permet 
l’accés al contingut d’interès general de l’Escola. La comunitat educativa disposa dels horaris amb 
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suficient antelació i s’avisa en el cas que hi hagi modificacions mitjançant un correu automàtic que 
indica l’actualització de l’horari publicat. 

Dins el grup de convivència estable no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat (1,5 metres). 

Utilització dels espais compartits de manera temporal: 

Aula d’informàtica: prevista la seva utilització continuada per dos grups estables, aquests la 
utilitzaran diferents dies per tal de poder assegurar una correcta neteja i desinfecció. Si de manera 
puntual la utilitza un altre grup, serà algun dels 3 dies que no ha estat ocupada. 

Taller, aula de pràctiques i viver: les activitats que s’hi desenvoluparan seran per grups estables. 
Els mateixos alumnes seran els encarregats de netejar l’espai i el material utilitzat. Aquesta tasca 
per part de l’alumnat es considera una activitat de conscienciació i aprenentatge. El professorat que 
tinguin en aquell moment en serà el responsable. 

Sala d’actes: es pot utilitzar de manera puntual per dur a terme alguna activitat amb més d’un grup 
estable. En aquest cas cada grup tindrà un espai assignat dins la sala i l’alumnat mantindrà la 
distància de seguretat (1,5 m entre grups) un cop assegut. L’entrada i sortida es realitzarà per grups 
de convivència estables. 

3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

3.1.  Entrades i sortides  

Tothom que accedeix a l’escola, ho fa per l’entrada principal, mantenint la distància de seguretat 

quan es tracti de membres de diferents classes o grups de convivència estables (1,5 metres) i portant 

mascareta. Les portes principals estaran obertes per garantir la ventilació durant els moments 

d’entrada i sortida dels grups i als patis. 

Horaris:  

L’entrada del personal del centre és de les 7.50 a 9.30 hores. La sortida entre les 15.00 i les 18.00 

L’entrada del grup d’alumnes al centre és de les 8.00 a 8.15 i la sortida a les 14.50 hores. 

Totes les persones externes que accedeixin al centre, faran ús de mascaretes higièniques, seguint les 

recomanacions de l’autoritat sanitària. 

En cas de necessitats de reparacions i manteniment d’algun espai o element de l’Escola es realitzaran, 

sempre que sigui possible, quan els alumnes no estiguin al centre. En cas de ser-hi s’evitarà que 

coincideixin en l’espai i temps. 
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3.2.  Organització de l’espai d’esbarjo 

Durant el temps d’esbarjo, es permet la interacció entre diversos grups de convivència estable, si bé 

serà obligatori mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres i, com a tota l’escola, l’ús de 

mascareta. 

La pista esportiva serà assignada de manera rotatòria a cada grup estable, cada grup tindrà la seva 

pilota. Es retirarà el futbolí degut a la dificultat en garantir la desinfecció continuada durant la 

mateixa jornada. 

Un cartell informarà de l’ús preferent dels espais exteriors segons grup de convivència estable. A 
l’espai assignat a cada grup, de convivència estable no és necessari requerir la distància física 
interpersonal de seguretat (1,5 metres). 

 

3.3.  Activitats complementàries 

Pràctiques: es realitzaran sempre dins el mateix grup estable. 

Sortides tècniques: es realitzaran preferentment dins el mateix grup estable. En cas de produir-se 

amb més d’un grup estable, es mantindrà la distància de seguretat entre els membres de diferents 

grup estables (1,5 metres). Sempre que es pugui les explicacions per part de l’expert es realitzaran a 

l’aire lliure.  
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Si el trajecte es realitza amb autobús, el docent anotarà la distribució de l’alumnat que no podrà 

variar durant el trajecte. El docent recordarà a l’alumnat l’obligatorietat de portar mascareta, no 

menjar ni beure durant el trajecte amb autobús i desinfectar-se les mans (el docent portarà gel 

hidroalcohòlic). Durant les sortides, l’alumnat tampoc pot compartir beure ni menjar. 

4. MESURES DE PREVENCIÓ I PAUTES D’ACTUACIÓ  

4.1.  Pautes d’actuació 

Les mesures de protecció s’adaptaran en tot moment a les indicacions de les autoritats sanitàries, de 

caràcter general o territorial. En el moment de redacció d’aquest document són les següents: 

Distància de seguretat: 

Com a norma general, la distància de seguretat entre persones, tant en espais tancats com a l’aire 

lliure, és d’1,5 metres. Dins de cada grup estable , no hi ha distància de seguretat.  

Ús de mascareta:  

L’ús de la mascareta és obligat per alumnat, professorat, personal i tota persona que entri a l’escola 
(llevat d’indicació mèdica). Cal utilitzar mascareta higiènica en compliment de la norma UNE. 

Portar-la correctament col·locada (cobrint nas, boca, barbeta). Seguir les instruccions de rentat i ús 
del fabricant, normalment canvi o rentat diari a partir de 8 hores. 

A l’inici de curs, el centre lliurarà als alumnes una mascareta higiènica reutilitzable. L’escola disposa 

de mascaretes higièniques per a visites o tercers que puguin no portar-ne. 

Higiene de mans: 

Els alumnes i professionals s’han de rentar les mans de manera correcta o posar gel hidroalcohòlic: 

- A l’arribada i sortida del centre 

- Abans i desprès dels àpats 

- Abans i desprès d’anar al WC 

- Abans i desprès de les diferents activitats 

Es disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic als punts estratègics: entrada principal, zona 
d’accés a les aules, espais de pràctiques i sala de descans-menjador. 

Utilització de la font. Indicacions d’ús en un cartell: 

- Rentar-se les mans abans de tocar els polsadors 

- No tocar la sortida d’aigua amb la boca 

- Beure omplint un got o cantimplora 

- El got o cantimplora no han de tocar la sortida d’aigua 
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La sala de descans-menjador. Indicacions d’ús en un cartell: 

- Al accedir a l’espai, rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic disponible 

- No compartir estris ni menjar 

- Manipular nevera, microones i garrafes d’aigua amb les mans netes 

- Neteja i desinfecció de la nevera i microones diàriament (servei neteja) 

 

4.2.  Requisits d’accés a l’escola 

No poden anar a l’escola: 

- Positiu de covid-19 que es trobin en aïllament. 

- Alumnes amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (l’absència de 

simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac). (Annex 1) 

 

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, que es troben en alguna de les situacions següents:  

- 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 a l’escola: 

- 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 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. 
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Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:  

- han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna  

- ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des 
que la va rebre, el mateix període mínim establert per a les segones dosis);  

- pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia.  

 

Cas d’un alumne amb malaltia d’elevada complexitat amb més risc: 

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:  

- 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.  

 

Documentació 

L’alumnat ha de fer-se responsable de la seva salut. El primer dia de curs hauran de signar una 

declaració responsable conforme són coneixedors de la situació amb tot el que comporta i 

conforme es comprometen a no assistir a l’escola en cas de simptomatologia compatible amb la 

COVID-19, i a comunicar-ho a l’escola. També s’haurà de signar el full d’autorització per al 

procediment de gestió de casos i contactes.  

Aquests documents s’entregaran el primer dia de curs per la seva signatura. 

El tutor de cada grup lliurarà a cada alumne una llista de comprovació de símptomes per al seu 

control i amb indicacions de què cal fer en cas de presentar-ne. (Annex 1). 

L’alumnat ha de presentar el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup o part, si 

es dona el cas. (Pendent de si s’automatitza al Traçacovid) 

S’elaborarà un llistat amb el nom de l’alumne i un telèfon de contactes en cas d’urgència, d’aquest 

llistat també en tindrà una còpia el secretari administrador.  
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5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

5.1.  Reunions 

Les reunions poden ser amb el personal de l’escola, consell escolar, o persones de fora del centre. 

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

el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar 

especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.  

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

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

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

mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la 

mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint les 

distàncies i fent ús de mascareta.  

5.2.  Difusió del pla i comunicació amb alumnat i famílies 

El Pla d’organització es penjarà a la web de l’escola, així com al gSuite. També s’explicarà a l’alumnat 

el primer dia de curs i es disposarà d’una infografia a cada aula informant de les mesures organitzaves 

vigents durant el curs 2021-2022 (Annex 2).  

Quan s’hagi de fer una reunió amb un alumne es prioritzarà la biblioteca, si no és possible serà al 

despatx del professor o en algun espai de l’escola no ocupat. 

En cas de menors, per la comunicació amb la família es prioritzarà el Teams, de no ser possible i haver 

de ser presencial es realitzarà seguint les mesures de seguretat i amb cita prèvia. 

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

Ventilació 

Les aules, entrada principal i altres espais d’utilització de l’alumnat (taller, aula informàtica) es 

ventilaran a cada descans (com a mínim dos durant el matí coincidint amb els patis) i a la sortida. El 

responsable serà el professor que acabi la classe aquell moment, amb el suport de l’alumnat. A la 

sortida ventilarà el personal de neteja. 

Els despatxos de professorat i secretaria es ventilaran a mig matí i al finalitzar la jornada.  
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Neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual (particularment amb les 

mans). Es seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana i les indicacions de neteja del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DARP. 

Per elaborar aquest pla de neteja i desinfecció es proposa un quadre amb tots els aspectes a tenir en 

compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut. (Annex 3). 

Per a saber si s’ha netejat i desinfectat els diferents espais, es disposarà d’uns cartells on per un 

costat posarà: “Utilitzat”, i per l’altre: “Netejat i desinfectat”. Quan s’usi l’espai l’usuari posarà el 

cartell, i un cop netejat i desinfectat el personal de neteja el girarà. 

6.1.  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, amb tapa i pedal. També aniran a aquests 

contenidors el material d’higiene personal, com mascaretes i altres residus personals d’higiene. 

Aquet material és considerat 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. 

L’escola pertany al municipi d’Olius, on es practica la recollida selectiva. Si hi ha contraindicacions de 

l’entitat gestora es seguiran les seves indicacions. 
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7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19  

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’escola és la directora. El protocol està 

en revisió constant, per tant, s'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos en cada moment. 

7.1.  Detecció d’un cas 

En cas de detectar alguna persona de l’escola amb símptomes es seguirà el següent procediment: 

- Es portarà a un espai separat d’ús individual, la petita biblioteca de l’escola. S’haurà de 

col·locar la mascareta quirúrgica.  

- Es contactarà amb la directora que realitzarà les següents gestions: 

- En cas de ser menor d’edat es contactarà amb la família per tal que el vinguin a 

buscar. Els telèfons de les persones a avisar es tindran al llistat elaborat pel tutor 

amb aquesta finalitat. 

- Es recomanarà a la persona, o a la família si és menor d’edat, que contacti amb el 

seu CAP de referència, per tal de facilitar la traçabilitat i el seguiment epidemiològic. 

- Si es presenten símptomes de gravetat, trucarà al 061.  

EL CAP ha d’atendre el cas en les primeres 24 hores i engegar el seu procediment d’actuació. El 

personal sanitari decidirà, si escau, la realització d’una PCR o un test d’antígens ràpid (TAR). 

En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha d’indicar 

l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat de la prova (s’està davant d’un 

cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents en edat escolar que pertanyin a un GCE d’un 

centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que no estiguin vacunats amb pauta 

completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies. 

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

independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen:  

- Alumnes i professorat amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades, el mateix dia del 

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

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

escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de 

dades de Salut/Educació.  

- Alumnes i professorat sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer 

entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els 

indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, 

l’estudi es pot fer amb TAR).  
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Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una infecció per 

SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena; 

la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer. Sí que han d’extremar les mesures de seguretat. 

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

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

contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no vacunats) 

i ha de fer aïllament.  

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

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

Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan correctament 

vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la necessitat de mantenir 

la quarantena durant els 10 dies que dura el període d’incubació. Cal tenir present també que la 

durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, 

de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos positius.  

 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVET) i Referent Covid del centre educatiu (RECO) 

- Cerquen els contactes estrets i fan el seguiment. 

- El RECO dóna suport al center educatiu. 

- El SVET valora cada cas i indica les mesures a prendre.  

El tancament de l’activitat presencial del centre educatiu (parcial o total) serà el resultat de la 

valoració per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

Retorn a l’escola 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà 

reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia i hagin passat 24 hores. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 

l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, aquest es mantindrà durant almenys 10 dies des 

de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels 

símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de retorn. 

Els períodes de quarantena i/o aïllament domiciliaria queden subjectes al que indiqui l’autoritat 

competent sanitària segons l’evolució de la pandèmia i les variants del virus. 
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7.2.  Procediment a seguir en cas de tancament de l’escola 

En cas de confinament i tancament cal preveure les següents actuacions: 

- Desviament de trucades al telèfon de l’administratiu 

- Agafar els portàtils del personal, per poder teletreballar des de casa 

- Iniciar les reunions d’informació i comunicació telemàtiques 

- Informar als alumnes de la situació, i recordar el protocol de comunicació 

- Canviar, el professorat, a les activitats previstes a la programació en cas de confinament 

- Iniciar la coordinació dels equips docents per distribuir la càrrega de feina a l’alumnat 

- Activar les pautes de seguiment i suport a l’alumnat  

- Establir activitats mínimes de manteniment dels animals i la finca 
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8. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN 

CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 20 de setembre de 2021. 

En cas de confinament total o parcial del centre es portaran a terme aquestes mesures: 

 Reorganització dels Mòduls Professionals (MP) i les Unitats Formatives (UF) per part dels 

diferents docents donant prioritat a impartir en mode no presencial aquest continguts de 

caire més teòric i deixant per les sessions presencials aquells més pràctics.  

 Reorganització dels horaris lectius per part del Cap de Programes procurant una càrrega 

lectiva homogènia durant el confinament dels diferents MP i UF.  

 Sessions de coordinació de cicles setmanals on planificar i valorar la càrrega de les tasques 

que s’encarregaran on-line als alumnes, i portar a terme un seguiment individualitzat de 

l’alumnat 

 Planificació d’horaris de seminaris virtuals i sessions de tutoria. 

 Informació i comunicació directa amb els alumnes mitjançat les eines de Google Suite for 

Education i coordinació de l’equip docent amb la plataforma Teams. 

8.1.  Aprenentatge híbrid 

Si la situació epidemiològica ho requereix s’activarà l’aprenentatge híbrid durant el període establert 

per les instruccions i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i d’educació. Considerant com 

aprenentatge híbrid aquell que combina formació presencial i telemàtica. 

Com s’ha indicat en l’Apartat de Diagnosi del present document, l’Escola Agrària del Solsonès va 

impartir durant bona part del curs 2020-2021 la modalitat d’aprenentatge híbrid i les següents 

indicacions es basen per tant en aquesta experiència prèvia.  

El número de dies a la setmana amb classes presencials s’establirà en funció de la planificació de les 

activitats formatives o de les indicacions de les autoritats sanitàries. S’intentarà que els dies amb 

formació no presencial coincideixin amb l’inici de la setmana (dilluns), combinant els seminaris 

virtuals amb activitats dirigides.  

En cas que una setmana hi hagin festius, la presencialitat es podrà traslladar a dilluns, sempre avisant 

amb un mínim d’una setmana d’antelació. Si les activitats de la setmana ho permeten, divendres 

també podrà ser no presencial. 

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona. 
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8.2.  Confinament d’un alumne, alumna o grup reduït 

En el cas de confinament d’un alumne/a o grup reduït es realitzarà sempre que sigui possible la 

formació per via on-line, sempre i quant s’estigui en condicions de seguir les classes si la malaltia no 

ho impedeix.  

El professorat prepararà les tasques pel període de confinament, de manera coordinada, i el tutor/a 

el farà arribar via correu electrònic. En aquest document s’indicaran les classes que es podran seguir 

de manera telemàtica i les tasques necessàries per suplir aquelles que no sigui possible (algunes 

pràctiques o vistes fora de l’aula). 

A la tornada del confinament es poden plantejar seminaris presencial amb l’alumne o grup d’alumnes 

per aclarir dubtes o realitzar aquelles activitats on sigui necessària la presencialitat.  

8.3.  Eines de treball i comunicació telemàtica amb l’alumnat 

L’escola té donada d’alta una llicència de Google Suite for Education, i la comunicació i el treball 

telemàtic es portarà a terme amb les eines disponibles en aquesta plataforma (Classroom, Gmail, 

Meet, Calendar...). 

Per tal de garantir que la totalitat de professorat conegui les eines anomenades, s’han realitzat 

sessions de formació entre l’equip docent. 

8.4.  Equipament per al treball a distància de l’alumnat 

La primera setmana de curs s’efectuarà la detecció de disponibilitat d’equips i connectivitat per part 

de l’alumnat. També s’implementaran les eines de comunicació amb l’alumnat així com les eines de 

treball per tal de garantir la seva eficàcia en cas de confinament.  

Qui no disposi de connectivitat (una persona o alguna més amb deficiències), per tal d’accedir als 

seminaris telemàtics en cas d’haver de realitzar-se per confinament del grup o de l’escola, tindrà dues 

opcions: 

- Venir a l’escola per realitzar els seminaris, prèviament ho ha de comunicar al tutor. 

- Un cop a l’escola, descarregar-se els seminaris que es gravaran amb aquesta finalitat. 

9. SEGUIMENT DEL PLA 

Aquest pla es revisarà cada vegada que hi hagi canvis en la situació de pandèmia i en les directrius 

dels Departaments competents. 
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2 2/11/20  Isabel Rovira  Adaptació mesures de semipresencialitat 
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3 16/11/20  Oscar Garcia  Ampliació presencialitat. Zones esbarjo  

4 21/06/21 Asunción Gil  Adaptació orientacions curs 21-22: cap 
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o grup reduït, vacunats o no. Reunions. 



Generalitat de Catalunya  PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
Departament d'Acció Climàtica, COVID-19 
Alimentació i Agenda Rural Curs 2021-2022 
Escola Agrària del Solsonès 

19 

 

ANNEX I 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

És responsabilitat de l’alumnat i personal de l’escola el control dels símptomes de Covid-19. 

PROCEDIMENT A SEGUIR 

En cas d’aparició de símptomes: 

- Si és a l’escola, avisar al/la professor/a que hi hagi en aquell moment al seu càrrec 

- Si és a casa, contactar amb el CAP de referència o trucar al 061 si els símptomes són greus 

No es pot assistir a l’escola en cas de:  

- Ser positiu de Covid-19  

- Simptomatologia compatible amb la COVID-19 

Tampoc poden anar a l’escola les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat 

la covid-19 en els darrers 6 mesos, que es troben en alguna de les situacions següents:  

- 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. 

 

En tots els casos, cal informar a la direcció de l’escola. 

 

- 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 

- Qualsevol alter quadre infecciós 
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ANNEX II  

INFOGRAFIA SOBRE MESURES ORGANITZATIVES EN EL MARC DE LA PANDÈMIA  

 
 

Mesures organitzatives de l’Escola Agrària del Solsonès 
per al curs 2021-2020 en el marc de la pandèmia
Adaptació del Protocol elaborat pels Departaments responsables d’Educació i de Salut

Setembre
2021

1,5 metres 
entre GCE

Ventilació als 
descansos

Entrada per 
la porta 
principal

1,5 metres 
entre GCE

GCE

Ús preferent 
de zones 
segons GCE

Feu ús dels 
dispensadors 
d’hidrogel

#EscolesSegures #EscolesObertes #SomFormació
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ANNEX III  

PLANIFICACIÓ DE NETEJA  

 Després de 
cada ús 

Diàriament Setmanalment Comentaris  

Manetes i poms de 
portes i finestres  

 *  Personal neteja 

Superfícies de 
taulells i mostrador  

 *  Personal neteja 

Cadires i bancs   *  Personal neteja 

Grapadores i eines 
individuals  

 *  Individual 

Ordinadors i 
complements  

 *  Personal neteja 
 
Material electrònic: netejar 
amb drap humit amb alcohol 
isopropílic 

Telèfons   *  

Interruptors 
d’aparells electrònics  

 *  

Fotocopiadores  *  

Plats gots, coberts ....  *  Personal neteja 

Taules menjador   *  

Cafeteres, nevera i 
microones 

 *  

Font   *  Personal neteja 

Màquines 
expenedores 

 *  

Aules de classe   *  Personal neteja 

Aules compartides i 
eines utilitzades 

*   Alumnes i professor 

Taules alumnes   *  Personal neteja 

Lavabos   *  Personal neteja 

Taquilles alumnes   * A cada ús alumnes i professor 

Cotxes oficials  *   Qui l’agafi haurà de posar-se 
gel hidroalcohòlic disponible 
en el cotxe. 

Observacions :  No deixar papers damunt el mostrador ni damunt les taules de treball 


