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A.DIAGNOSI 

L’Escola Alta Segarra és un centre de titularitat pública situat a Calaf (Anoia) amb una població 
de 3.547 habitants (2018) i que compta amb un ampli territori d’influència: Pujalt, Calonge de 
Segarra, La Molsosa, Pinós, Aguilar de Segarra... 

El centre durant el curs 2019-20 comptava amb 409 alumnes. És una escola de doble línia en 
tots els cursos de l’escola amb alguns cursos que hi havia 25-26 alumnes per aula. Hi ha un alt 
índex de famílies nouvingudes i l’escola disposa d’una dotació d’aula d’acollida. Un altre recurs 
que té l’escola és la SIEI. 

En el confinament del final del curs 2019-20, es van detectar 92 alumnes sense dispositius, que 
signifiquen unes 60 famílies del centre. Per això, es van activar les mares enllaç per tal 
d’intentar millorar la comunicació amb les famílies i fer arribar a tots els alumnes les tasques 
encomanades.  

Excepcionalment, durant el curs 2020-21 es triplicaran tres nivells (1r, 2n i 4t) per tal de reduir 
ràtios, poder atendre millor la diversitat i disminuir les traçabilitats d’aquests cursos de 
l’escola. 

 

B.ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE I DELS GRUPS ESTABLES 

Alumnat 

Es garantirà que tots els alumnes d’educació infantil i primària puguin seguir el curs de manera 
presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total 
l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable 
existent. 

Horari del centre 

Matí de 9 a 12.30h i 15 a 16.30h 

Distribució de les aules 

 



 

 

 

Es fa un tercer grup amb els cursos que tenen una ràtio igual o superior a 25 alumnes (1r, 2n i 
4t). La resta es mantenen els dos grups d’acord amb la plantilla actual i els espais disponibles. 

Per assegurar l’estanquitat dels grups, es suprimeixen els agrupaments flexibles internivell i els 
tallers cíclics. A educació infantil, s’elimina el treball per ambients tal com s’havia fet fins ara. 

A l’hora de realitzar els grups, s’han tingut en compte criteris d’heterogeneïtat i d’inclusió en 
tots els grups.  Hi haurà alumnes amb un alt i mitjà nivell d’aprenentatges, amb baix nivell i 
alumnes nouvinguts en tots els grups. 

Lavabos de cada curs 

Cada grup anirà als lavabos que hi ha a la seva planta: 

Grups Lloc 
P3 A i B Lavabo P3 
P4 A i B Lavabo P4 
P5 A i B Lavabo P5 
1r A, 1r B, 1r C i 2n A Lavabo cicle inicial. 1r pis, mà dreta. 
2n B, 2n C, 3r A i 3r B Lavabo cicle mitjà1. 1r pis, mà esquerra. 
4t A, 4t B i 4t C Lavabo cicle mitjà2. 2n pis, mà esquerra. 
5è A, 5è B, 6è A i 6è B Lavabo cicle superior. 2n pis, mà dreta. 
*Si és necessari, cada alumne haurà d’anar al lavabo que té assignat.  

 

Mestres destinats a cada classe i grup 

Educació infantil 
P3 Sílvia (2/3), Muntsa i Núria Garcia (R) TEI: Roser Serra 
P4 Emília, Palmira i Elena (R)  
P5 Cristina, Anna D. i Gemma (2/3) (R)  

Cicle inicial 
1r  Mireia, Glòria i Anna C. ANG: Anna M. 

EF: Ramon 2n Anna F., Ester, Ramon 



SIEI Sílvia Gangolells MUS: Mireia (orientacions) 
Rosa C. 

Cicle mitjà 
3r Alícia, Txell ANG I MUS: Montse M. 

EF: Marc (orientacions) i 
RF4B 
EE: 2/3 R3r 

4t Rosa V., Inma (2/3) , Carme 
SIEI Ester Claramunt (2/3) 

Cicle superior 
5è Natàlia S., 83% música ANG: Pilar 

MUS: 83% 
EF: Ramon (orientacions) 
EE: Anna G., Jordi 

6è Sònia, Natàlia B. 
Aula acollida Neus López 

 

Organització horària dels grups 

GRUP 1 (ENTRADA EN PUNT) 1r, 3r i 5è GRUP 2 (ENTRADA A +10) 2n, 4t i 6è 
9 -10h Sessió 1 9.10 – 9.25  Lectura 
10 – 10.45h Sessió 2 9.25 – 10.25h Sessió 1 
10.45 – 11.15h  PATI 10.25 – 11.10h Sessió 2 
11.15-11.30h Lectura 11.10-11.40h PATI 
11.30-12.30h Sessió 3 11.40 – 12.40h Sessió 3 
    
15 – 15.45h Sessió 4 15.10 – 15.55h Sessió 4 
15.45 – 16.30h Sessió 5 15.55 – 16.40h Sessió 5 
 

Grup estables 

El centre organitza els grups estables d’alumnes amb un tutor 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. Un docent i un 
professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable. 

Aquest grup es mantindrà junt en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula 
com al pati. A l’interior de l’edifici ocuparà, de manera general el mateix espai físic. Els 
alumnes seran sempre els mateixos.  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, 
caldrà que portin mascareta que no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els 
infants.  

 

Grups Alumnes Docents PAE Espai 
Estable Temporal Estable Temporal Estable 

P3 A 19 1 Sílvia 1 Núria G. 1 Roser  Aula P3 A 
P3 B 19 1 Muntsa 1 Núria G.  1 Roser Aula P3 B 
P4 A 18 1 Emília 1 Elena   Aula P4 A 



P4 B 18 1 Palmira 1 Elena   Aula P4 B 
P5 A 19 1 Cristina 1 Gemma   Aula P5 A 
P5 B 18 1 Anna D. 1 Gemma   Aula P5 B 
1r A 17 1 Mireia 3 Ramon, 

Anna M., 
Reforç 

  Aula 1r A 

1r B 17 1 Anna C. 3 Ramon, 
Anna M., 
Reforç 

  Aula 1r B 

1r C 17 1 Glòria 3 Ramon, 
Anna M., 
Sílvia 

 1 Ester C. Aula 1r C 

2n A 17 1 Ester 3 Ramon, 
Anna M., 
Sílvia 

 1 Ester C. Aula 2n A 

2n B 17 1 Anna F. 3 Ramon, 
Anna M., 
Reforç 

  Aula 2n B 

2n C 16 1 Ramon 2 Anna M, 
Reforç 

  Aula 2n C 

3r A 21 1 Alícia 2 Montse M., 
2/3 

  Aula 3r A 

3r B 22 1 Txell 2 Montse M., 
2/3 

  Aula 3r B 

4t A 16 1 Rosa V. 2 Marc, 
Montse M. 

1 Ester C.  Aula 4t A 

4t B 16 1 Inma 2 Marc, 
Montse M. 

  Aula 4t B 

4t C 17 1 Carme 2 Marc, 
Montse M. 

  Aula 4t C 

5è A 21 1 Natàlia S. 3 Pilar, 83%, 
Anna G. 

  Aula 5è A 

5è B 21 1 83% 2 Jordi, Pilar   Aula 5è B 
6è A 22 1 Sònia 3 Pilar, 83%, 

Anna G. 
  Aula 6è A 

6è B 22 1 Natàlia B. 3 Pilar, 83%, 
Anna G. 

  Aula 6è B 

 

Si es fa  subgrups dins del mateix grup estable (desdoblaments...), es mantenen les mateixes 
mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldria fer els suports dintre de l’aula (2 
professionals estables dins del grup, docent + PAE, o utilitzant la distància o mascareta per 
poder fer l’atenció educativa dins l’aula). 

Quan fem subgrups, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja 
d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no 
sigui possible, utilitzar la mascareta.  

Activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 



Activitat o 
matèria 

Grups estables 
del quals 
provenen els 
alumnes 

Docent Horari 
(nombre 
d’hores o 
sessions 
setmanals) 

Observacions (si 
s’escau) 

Aula Acollida 3r A i B 
4t A i B 
5è A i B 
6è A i B 

1 Neus 6 sessions per 
nivell 

Es faran per nivell. 
Els nivells estaran 
separats. La 
mestra anirà amb 
mascareta. 

SIEI 1r , 2n A i 4t A 1 Sílvia i Ester C. 8 sessions per 
classe 

Els alumnes SIEI 
estan junts a la 
mateixa classe. 

Suport NESE    Es valorarà quan 
estiguin els 
horaris fets. 

Desdoblament 
anglès 

3r A i B 
5è A i B 
6è A i B 

1 Montse M. 
1 Pilar 
1 Pilar 

2 sessions 
setmanals (mig 
grup) 

 

 

Espai gimnàs 

En el nostre centre s’intentarà realitzar l’educació física a l’aire lliure –a l’espai del pati- sempre 
que sigui possible. Es tindrà en compte la climatologia.  

Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de la 
mascareta. 

Si es realitza en els espais interiors (Sala Blava i Sala groga) caldrà seguir les instruccions 
específiques del Pla de Neteja. 

Substitucions de curta durada 

Previsió entrades i sortides i esbarjo dies de pluja. 

 

 

C.CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 
NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

Reducció de ràtios 

En les classes dels nivells que tenen 25 o més alumnes, es triplicaran els grups i això significarà 
que hi hagi uns 16-17 alumnes per classe. 

Aules d’acollida 

Si hi ha alumnes del mateix grup estable no serà necessari l’ús de mascareta ni distància social. 



Si coincideixen alumnes de grups estables diferents (del mateix nivell), es separaran en taules 
diferents i si no es pot garantir la distància, hauran de dur mascareta. 

Les sessions d’Aula d’acollida es faran per nivell i els alumnes estaran separats per grups dins 
l’aula (A, B i C). 

Aula SIEI 

Els alumnes SIEI estaran distribuïts en 3 classes (1r A, 2n A i 4t A). Sempre faran les sessions 
amb alumnes de la mateixa classe. Es combinaran sessions amb 2 mestres a l’aula i sessions 
d’atenció individualitzada i petits grups. 

Desdoblaments anglès/castellà 

En els cursos que no estan triplicats, cada grup farà sessions 3 sessions de llengua anglesa i 
castellana. D’aquestes tres sessions, en una hi haurà un desdoblament en les dues àrees (2 
sessions a la setmana). 

Dos mestres a l’aula 

Es prioritzarà el reforç dins l’aula d’un altre mestre. Excepcionalment, es podran treure 
alumnes de l’aula però quan s’acabi l’activitat s’hauran de prendre les mesures sanitàries i de 
ventilació corresponents.  

 

D.ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Organització i gestió d’entrades i sortides. 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  

Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombres 
d’accessos i grups estables. 

A cada un dels accessos, l’entrada es farà per diversos grups estables en intervals de 10 minuts 
cadascun. Els alumnes hauran de portar mascareta fins que accedeixen a l’aula del seu grup 
estable. 

Organització d’entrades i sortides: 

 

Accés Grup Matí 
Hora 
entrada/sortida 

Tarda 
Hora 
entrada/sortida 

Educació infantil P3 A 9 h – 12.30h 15-16.30h 
P3 B 9 h – 12.30h 15-16.30h 



P4 A 9 h – 12.30h 15-16.30h 
P4 B 9 h – 12.30h 15-16.30h 
P5 A 9 h – 12.30h 15-16.30h 
P5 B 9 h – 12.30h 15-16.30h 

Principal escales CI 1r A 9 h – 12.30h 15-16.30h 
1r B 9 h – 12.30h 15-16.30h 
1r C 9 h – 12.30h 15-16.30h 
2n A 9.10-12.40h 15.10-16.40h 
2n B 9.10-12.40h 15.10-16.40h 
2n C 9.10-12.40h 15.10-16.40h 

Sala d’actes 3r A 9 h – 12.30h 15-16.30h 
3r B 9 h – 12.30h 15-16.30h 
4t A 9.10-12.40h 15.10-16.40h 
4t B 9.10-12.40h 15.10-16.40h 
4t C 9.10-12.40h 15.10-16.40h 

Principal 5è A 9 h – 12.30h 15-16.30h 
5è B  9 h – 12.30h 15-16.30h 
6è A 9.10-12.40h 15.10-16.40h 
6è B 9.10-12.40h 15.10-16.40h 

 

Educació infantil: 

- Entrada flexible des de les 8.55h fins les 9.10h, per evitar aglomeracions i conciliar amb 
l’entrada de germans al centre. 

- S’entrarà per la porta del Carrer Doctor Llorenç.  
- ENTRADA: Cada família ( s’aconsella una única persona) acompanyarà al nen/a fins la 

porta de classe i sense fila, l’alumne entrarà directament a classe. L’acompanyant 
marxarà del recinte escolar ràpidament. 

- SORTIDA: Els familiars esperaran fora de l’aula, sempre mantenint les distàncies de 
seguretat. Les tutores donaran els alumnes en mà, com sempre. 

Cicle inicial:  

- Es faran dos torns d’entrades i sortides, a les 9 i 9.10h. 
- Els alumnes de cicle inicial sempre pujaran i baixaran pel mateix costat (a l’escala pel 

costat de la paret).  
- ENTRADA: S’entrarà per la porta situada davant de l’AMPA, al costat de les escales del 

Carrer Pius Forn. Es farà una fila de tots els alumnes del nivell. Es recomana evitar les 
aglomeracions. Els alumnes que entrin a les 9.10h no poden accedir a les escales fins 
l’hora indicada. 

- SORTIDA: Les tutores donaran els alumnes en mà, com sempre. 
CURS LLOC 
1r i 2n A Porta de davant de l’AMPA. 
1r i 2n B i C Porta principal (un grup a cada costat) 

 
Cicle mitjà:  

- Es faran dos torns d’entrades i sortides, a les 9 i 9.10h i 15 i 15.10h. 



- Es pujarà per les escales fins la Sala groga. Creuaran la sala i sortida per la porta 
situada més a la dreta. Els alumnes de 3r aniran a les aules de la mateixa planta i els 
alumnes de 4t pujaran per l’escala posterior fins la segona planta on estaran ubicades 
les seves aules.  

- ENTRADA: S’entrarà per la porta de la Sala d’Actes Municipal situada al carrer Mestre 
Giralt. Es farà una fila de tots els alumnes del nivell. Es recomana evitar les 
aglomeracions. Els alumnes que entrin a les 9.10h no poden accedir a la zona 
d’entrada  fins l’hora indicada. 

- SORTIDA: es farà esglaonada per la porta de la Sala d’Actes Municipal. 
 

Cicle superior: 

- Es faran dos torns d’entrades i sortides, a les 9 i 9.10h. 
- Els alumnes de cicle superior sempre pujaran i baixaran pel mateix costat (a l’escala pel 

costat de la barana).  
- ENTRADA: S’entrarà per la porta principal, al costat de les escales del Carrer Pius Forn. 

Es farà una fila de tots els alumnes del nivell. Es recomana evitar les aglomeracions. Els 
alumnes que entrin a les 9.10h no poden accedir a la rampa fins l’hora indicada, 

- SORTIDA: es sortirà per la porta principal. 
Foto del mapa entrades: 

 

Responsables de les entrades: 

Educació infantil Pere López 
Cicle inicial Rosa MariaCaballol 
Cicle mitjà Marc Galceran 
Cicle superior Pilar Casellas 
 

Les portes es tancaran puntualment. Si algun alumne arriba tard, haurà d’entrar per la porta 
principal de l’escola. 



Abans d’entrar a l’aula, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Durant el 
recorregut s’intentarà mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins la seva 
aula. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 
metres i portar mascareta. 

Els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun 
d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament física de seguretat i ús de 
mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada els accessos al centre educatiu. 

Ascensors 

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i 
el seu personal de suport, si s’escau.  

 

E.ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. S’establiran els torns d’esbarjo en funció de la dimensió 
del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més 
d’un grup estable. 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb d’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. 

Foto de la distribució dels patis: 

 

Organització dels torns i espais de pati: 

Curs Hora del pati Espai 
P3 A 10.45 – 11.15h Pati educació infantil 



P3 B 10.45 – 11.15h Pati educació infantil 
P4 A 10.45 – 11.15h Pati educació infantil 
P4 B 10.45 – 11.15h Pati educació infantil 
P5 A 10.45 – 11.15h Pati educació infantil 
P5 B 10.45 – 11.15h Pati educació infantil 
1r A 10.45 – 11.15h Pati cicle inicial i pati llar 
1r B 10.45 – 11.15h Pati cicle inicial i pati llar 
1r C 10.45 – 11.15h Pati cicle inicial i pati llar 
2n A 11.10 – 11.40h Pati cicle inicial i pati llar 
2n B 11.10 – 11.40h Pati cicle inicial i pati llar 
2n C 11.10 – 11.40h Pati cicle inicial i pati llar 
3r A 10.45 – 11.15h Pati llar, pati interior i pista. 
3r B 10.45 – 11.15h Pati llar, pati interior i pista. 
4t A 11.10 – 11.40h Pati llar, pati interior i pista. 
4t B 11.10 – 11.40h Pati llar, pati interior i pista. 
4t C 11.10 – 11.40h Pati llar, pati interior i pista. 
5è A 10.45 – 11.15h Pati llar, pati interior i pista. 
5è B 10.45 – 11.15h Pati llar, pati interior i pista. 
6è A 11.10 – 11.40h Pati llar, pati interior i pista. 
6è B 11.10 – 11.40h Pati llar, pati interior i pista. 
 

Aspectes a tenir en compte 

El alumnes del primer torn hauran de recollir a les 11.10h i ser a classe a les 11.15h puntuals. 

Els alumnes del segon torn esmorzaran a les 11.10h a classe i baixaran a partir de les 11.15h al 
pati. 

La distribució dels espais serà rotatòria i s’especificarà en un document annex.  

Es recomana anar al WC abans de baixar al pati. 

 

F. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Les relacions amb la comunitat educativa es realitzaran de la següent forma: 

Atenció personalitzada amb tutores/direcció/mestres/secretària: S’hauran de demanar amb 
cita prèvia per telèfon, agenda o correu electrònic. S’intentarà donar amb la màxima celeritat 
possible. En el moment que tinguin cita prèvia, es recomana que pares i mares accedeixin a 
l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les 
mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de 
seguretat. 

Reunions de grup classe: es realitzaran durant la segona de setembre, sempre que sigui 
possible de manera presencial, mantenint les distàncies i amb mascareta. Les reunions es faran 
per grup-classe. En elles, es farà la difusió del pla d’obertura a les famílies.  Si no és possible, es 
faran de manera telemàtica.  



Reunions individuals de seguiment: la tutoraconvocarà a les famílies per telèfon, agenda o 
correu electrònic especificant dia, hora i lloc. La previsió és que hi haurà una tutoria individual 
després del primer trimestre i una al final de curs. S’intentarà realitzar de manera presencial, si 
no es pot serà de manera telemàtica. 

Reunions de Consell Escolar: s’intentaran realitzar de manera presencial seguint les mesures 
pertinents sempre que sigui possible. Si no es pot es faran de manera telemàtica. 

Formació adreçada a les famílies: Es tindrà en compte fer formació adreçada a les famílies 
respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel centre, així com les plataformes 
digitals que utilitza el centre (sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en 
compte les eines que pugui tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta...). 

Procediments de comunicació amb les famílies: a l’inici de curs, en previsió d’un possible 
tancament es demanarà a les famílies que actualitzin els correus electrònics i telèfons per 
poder tenir una comunicació fluïda. Es continuaran enviant les circulars i la informació per 
correu electrònic i es penjarà la informació a la pàgina web. Si cal, es farà per via telefònica. 

Procediments de comunicació amb els alumnes: s’està elaborant un llistat de correus 
electrònics personalitzats de tots els alumnes de l’escola amb el domini @asegarra per tal que 
el tutor tingui un accés més directe amb els alumnes.  

Mares enllaç: s’utilitzarà aquest grup de mares per tal de facilitar la traducció de les 
informacions del centre i així poder arribar a les famílies amb dificultats lingüístiques.  

Reunions 0-3 i primària-secundària: tant en les reunions amb la llar com amb l’institut,es 
prioritzarà la comunicació presencial sempre que sigui possible. Sinó es farà de manera 
telemàtica. 

 

G.SERVEI DEL MENJADOR 

Veure ANNEX 

H.PLA DE NETEJA 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És 
necessari ventilar les instal·lacions  

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.  

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les 
portes, les baranes de les escales,... . 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. 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

+ = ventilació  x= neteja i desinfecció  n= neteja 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Mínim una 
vegada al dia 

Setmana
lment 

Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  MÍNIM 10 MINUTS 
3 VEGADES/DIA 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

   X   

Baranes, 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

   X   

Superfícies de 
taulells i 
mostradors 

   X   

Cadires i bancs    X  Especialment 
zones que 
contacten amb les 
mans 

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

   X   

Aixetes    X   
Botoneres dels 
ascensors 

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

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 

   X  

Telèfons, tablets i 
comandaments a 
distància 

   X  

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

   X  

Fotocopiadores    x  
 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Mínim una 
vegada al dia 

Setmana
lment 

Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  MÍNIM 10 MINUTS 
3 VEGADES/DIA * 

Superfícies o punts 
de contacte 
freqüent amb les 
mans 

   X   

Terra    X   
Materials de joc  N X   També si hi ha un 

canvi de grup 
d’infants. 
Les joguines de 
plàstic dur poden 

Joguines de plàstic  N X   



rentar-se al 
rentaplats. 

Joguines o peces de 
roba 

  x   Rentadora (+-60ºC) 

 

*Horari de ventilació de les aules: 

- Abans de l’entrada al matí (9h). 

- Durant l’hora del pati (11-11.30h). 

- Durant el migdia (12.30 a 15h). 

- Quan marxin els alumnes (a partir de les 17h) 

 

*Si s’utilitza un espai comú, s’haurà de ventilar i desinfectar quan s’acabi d’utilitzar. 

 

MENJADOR 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Mínim una 
vegada al dia 

Setmana
lment 

Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  MÍNIM 10 MINUTS 
3 VEGADES/DIA * 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

X X     

Plats, gots, 
coberts... 

 X    Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura.  
Sense aigua 
calenta: 
desinfecció en 
dilució de lleixiu al 
0,1%. 

Fonts d’aigua    X   
Taules, safates  X X     
Taulells  X     
Utensilis de cuina  X     
Taules per a usos 
diversos 

X X     

Terra    X   
 

LAVABOS 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Mínim una 
vegada al dia 

Setmana
lment 

Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  MÍNIM 10 MINUTS 
3 VEGADES/DIA * 

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

Inodors    X  
Terra i altres 
superfícies 

   X  

Cubells de brossa i   X    



compreses 
 

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. 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 una 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 la bossa 
tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat 
al paràgraf anterior. 

 

I.TRANSPORT 

Transport escolar 

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. 

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. 

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. 

El centre atendrà dins les seves instal·lacions l’alumnat de transport obligatori mentre no 
pugui accedir a la seva aula amb la resta de l’alumnat del mateix grup, pels motius 
organitzatius d’horaris diferenciats d’entrada i sortida. També es preveu l’espera fins poder 
accedir al transport escolar de tornada al domicili.  

Nombre d’alumnes que arriben a les 9h i s’han d’esperar fins les 9.10h: 11 alumnes. 

Nombre d’alumnes que finalitzen a les 16.30h i s’han d’esperar fins les 16.40h: 5 alumnes + 2 
alumnes d’educació infantil. 

Lloc on s’esperaran: pati interior i vestíbul sala blava. 

La vigilància d’aquests alumnes serà realitzada per mestres i personal auxiliar de l’escola. 

 

J.EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA (I ALTRES ACTIVITATS) 

 Acollida matinal i tardes. 



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

L’acollida matinal i tarda es farà a l’aula de la PDI d’Educació infantil. Després s’haurà de 
desinfectar i ventilar. 

Els alumnes que entrin a les 9.10h tindran servei d’acollida fins a aquella hora. 

 Adaptació a P3 
Les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i 
seguretat establertes a l’apartat d’acollida matinal.  

 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.  

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat. 

 Anglès i música fóra de l’escola 
Música: els alumnes d’educació infantil els agafaran al pati d’educació infantil. Els alumnes de 
cicle inicial, baixaran al pati i se’ls enduran per la porta de la Sala d’Actes. Els alumnes de cicle 
mitjà i superior van sols a música. 

Anglès: els alumnes d’educació infantil els agafaran al pati d’educació infantil. Els alumnes 
d’educació primària se’ls recollirà a la rampa d’accés a l’escola. 

 

K. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Sortides  

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel 
que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i  
seguretat sanitària. 

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. 



Durant el primer trimestre, de moment no s’han programat sortides. Segons l’evolució del 
COVID-19 se’n realitzaran més endavant. 

 

Colònies 

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... 

Es tenen reservades les cases de colònies del curs 2019/20 en les mateixes dates pel curs 
2020/21: 

CICLE LLOC DATA 
Educació infantil Cambrils 6-7 maig de 2021 
Cicle inicial Coma-ruga 10-11 maig de 2021 
Cicle mitjà Vilada (cal Candi) Tornant de Setmana Santa 
Cicle superior Delta de l’Ebre 24-26 maig de 2021 
 

Xerrades o tallers de persones externes a l’escola 

Si es realitzen activitats complementàries (xerrades, tallers...) s’hauran de fer amb les mesures 
sanitàries corresponents. 

Formació mestres 

La formació de mestres es realitzarà de manera presencial  i amb distància i mascareta sempre 
que sigui possible. També s’alternaran amb activitats a distància. 

- Taller eines digitals (Gsuite): es realitzarà de manera telemàtica amb un tutor del grup 
extern (Jaume Serra). 

- Xarxa Competències bàsiques: alternar migdies i alguna sessió telemàtica (tardes). 
 

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

Es recomana l’activitat telemàtica quan siguin reunions amb un elevat nombre de persones. 
Quan siguin presencials s’haurà de dur mascareta i/o respectar les distàncies de seguretat. 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Reunió equip directiu Planificació Presencial Una per setmana 
Reunió coordinadors 
de cicle 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Reunions de cicles Coordinació, 
pedagògica 

Presencial Una per setmana 

Reunions de nivell Planificació Presencial Una per setmana 
Reunions de 
comissions 

   



Reunions de claustre Coordinació Presencial o 
telemàtica 

Una cada dos mesos 
(aproximadament) 

Reunions intercicles Coordinació, 
pedagògica 

Presencial Una cada mes 

Reunions consell 
escolar 

 Telemàtica Una per trimestre 

Reunions de la 
comissió d’atenció a 
la diversitat 

Coordinació Presencial Quinzenal 

 

Horaris de reunions docents 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
12.40 – 14h 
Reunió de cicle 
o claustre 

12.30 – 13.30h 
O 12.40-13.40h 
Reunió de nivell 

12.40 – 14h 
Reunions 
intercicles 
pedagògiques 

12.40 – 13.40h 
Comissions o 
treball 
pedagògic 

---- 

 

Dins l’horari lectiu, cada docent tindrà una hora per entrevistes i/o treball personal. Durant 
l’època d’entrevistes es s’anul·laran les reunions de treball perquè les tutores es puguin reunir 
amb les famílies. 

 

Espais de reunió i treball per al  personal 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si 
això no pot garantir-se.  

S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres 
instruments o accessoris i s’ha de prestar atenció a la correcta ventilació de l’espai. Seguir la 
neteja, desinfecció i ventilació establerts. 

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda 
automàtica (vending).  

 

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

M.1 Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

- Revisar els correus i telèfons de les famílies (per enviar informació diversa) i tenir-los 
actualitzats (entregar document al setembre). 

- Detecció de disponibilitat de dispositius i xarxa de les famílies de l’escola. 



- Cada alumne tindrà el seu propi compte de correu @asegarra (feines enviar-les per 
aquí) fer autorització famílies, entregar al setembre. 

- Curs formació pels mestres de GoogleClassroom i eines informàtiques. Durant el 1r 
trimestre. 

- Assessorament a les famílies amb un baix nivell de coneixements informàtics. Sempre 
que es pugui. 

- Els mestres treballaran a l’aula amb els alumnes amb el GOOGLE CLASSROOM i eines 
informàtiques varies durant l’inici de curs per tal de que en tinguin un primer contacte 
i coneguin les eines. 

- Potenciar l’autonomia dels alumnes pel que fa al material escolar que han de dur cada 
dia. 

- Activar mares enllaç per millorar la comunicació i difusió amb famílies nouvingudes. 
 

Tancament parcial 

1. Els alumnes s’han d’endur tots els llibres i quaderns a casa.  
2. Cada mestre farà el seguiment del seu curs. 
3. Els especialistes ajudaran al nivell on actuïn.  
4. Videotrucada diària  (dubtes i tasques a realitzar). 
5. Seguiment telefònic per a les famílies més vulnerables si cal. 
6. A partir de cicle mitjà s’utilitzarà el GoogleClassroom. EI i CI s’enviarà la feina per 

correu electrònic. 
Tancament total 

1. Els alumnes s’han d’endur tots els llibres i quaderns a casa.  
2. Cada mestre farà el seguiment del seu curs. 
3. Els especialistes ajudaran al nivell on actuïn.  
4. Videotrucada diària  (acompanyament emocional, dubtes i tasques a realitzar). 
5. Seguiment telefònic per a les famílies més vulnerables si cal. 
6. A partir de cicle mitjà s’utilitzarà el GoogleClassroom. EI i CI s’enviarà la feina per 

correu electrònic. 
7. Tenir controlats i fer una llista dels alumnes que no entreguen les tasques. 

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament: 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DE CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

Educació infantil Correu electrònic 
i pàgina web del 
centre 

Videotrucada 
(meet) diària. 

Correu 
electrònic quan 
sigui necessari i 
si cal 
telefònicament.  

Setmanalment i 
per correu 
electrònic. 
Telefònicament 
si cal. 

Cicle inicial Correu Videotrucada Correu Setmanalment i 



electrònic, 
pàgina web del 
centre i llibres de 
text 

(meet) diària. electrònic quan 
sigui necessari i 
si cal 
telefònicament. 

per correu 
electrònic. 
Telefònicament 
si cal. 

Cicle mitjà GoogleClassroom 
i llibres de text 

Videotrucada 
(meet) diària. 

Correu 
electrònic quan 
sigui necessari i 
si cal 
telefònicament. 

Setmanalment i 
per correu 
electrònic. 
Telefònicament 
si cal. 

Cicle superior GoogleClassroom 
i llibres de text. 

Videotrucada 
(meet) diària. 

Correu 
electrònic quan 
sigui necessari i 
si cal 
telefònicament. 

Setmanalment i 
per correu 
electrònic. 
Telefònicament 
si cal. 

 

 

M.2 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. Gestió de casos. 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la 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 trobin 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. 

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 ben ventilat d’ús individual. 
Planta infantil: tutoria de cicle infantil. 
Primera planta: tutoria de cicle mitjà. 
Segona planta: tutoria de cicle superior. 

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, 
tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi (en cas 
que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui 
quedar-se sola). 

3. Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 
l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, 
tendència a adormir-se..) caldrà trucar al 061. 

 
A continuació, la directora del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per 
tal que vingui a buscar l’infant. 

 Recomanar a la família que es traslladin al domicili, i des d’allí, contactin 
telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que 



sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar 
la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari lectiu o en dies no lectius, la família o la 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 
CAP, al CAUP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions 
necessàries. 

Al Centre d’Atenció primària: 

 La pediatra o metgessa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels 
símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

En la mesura que sigui possible la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels 
símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2. 

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, 
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents 
almenys fins a conèixer el resultat. 

 En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb 
sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de les 
tasques següents: 

* Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-ne funcionament. 
* Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que es tracta d’un cas 
escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets seran introduïts al programa 
“COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable que permetrà que la informació de 
l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar que arribi directament i de forma prioritzada al 
Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder fer el seguiment del cas i l’estudi. 
*Informar a la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un menor), que hauran 
d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat del test. Això inclou, si és el 
cas, a germans de la persona atesa que estiguin a altres grups de convivència estable del 
centre educatiu. Valorar la presència de persones vulnerables en el domicili i, si és el cas, 
valoració social i disponibilitat d’espais on tenir cura dels infants. 
El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents: 

 A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on 
sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de sol·licitar el llistat de 
contactes escolars a la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de 
l’existència d’un cas sospitós. 

 Informar al Servei Territorial d’Educació. 
 Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR. 
 Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resulta de l’estudi 

del cas. 
 



No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els 
contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 
prova. 

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de l’horari 
lectiu del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial 
trucarà al centre educatiu durant la primera franja del matí següent hàbil per tal de recollir les 
dades dels contactes estrets de l’àmbit escolar. Quan es tracti d’un període no lectiu de com a 
mínim 48h, s’habilitarà una persona de contacte del Servei Territorial del Departament 
d’Educació. 

.... 

La persona o la família del menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació La Meva 
Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de què sigui positiu es 
comunicarà a través d’un professional sanitari. 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 
comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància 
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en 
coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu 
i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi de 
cas en el centre educatiu. 

També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica 
territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats amb 
celeritat en cas que la PCR sigui negativa. 

La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació 
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei 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 en coordinació amb l’autoritat 
educativa. 

 

Manera orientativa dels elements per establir quarantenes i/o, si s’escau, tancaments parcials 
o total del centre: 

- 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. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 



convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat 
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 
- 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 la vigilància epidemiològica, 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. Es farà un test PCR a tots els 
membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 
diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 
necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

 
- 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, es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 
educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat 
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups 
de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 
d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que 
dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat 
sanitària, aquesta pot decidir ampliar d’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test 
microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos 
anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

 

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19. 

 

Casos potencials Espai habilitat 
per a l’aïllament 

Persona 
responsable de 

Persona 
responsable de 

Persona 
responsable de 



reubicar 
l’alumne i 
custodiar-lo fins 
que el vinguin a 
buscar 

trucar a la 
família 

comunicar el cas 
als serveis 
territorials 

     
     
     
 

Seguiment de casos: 

Alumne/a Dia i hora de la 
detecció 

Explicació del 
protocol seguit i 
observacions 
(incloure el nom de 
la persona que ha 
fet les actuacions i 
el nom del familiar 
que l’ha vingut a 
buscar) 

Persona de salut 
amb qui es 
manté el 
contacte i centre 
d’atenció 
primària 

Persona referent 
del centre pels 
contactes amb 
salut (mantindrà 
el contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas). 

     
     
     
 

Retorn al centre educatiu 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es 
podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del 
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, 
els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa 
a l’atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l’OMS, 
l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 
transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la 
realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 
l’escola o a l’institut. 

 

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a 
l’espera dels resultats) han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és 
negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes 
estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es 



realitzarà un PCR a aquesta germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu 
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarentenaen els 
convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de 
convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en el 
marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, 
s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars 
convivents. 

 

Gestió de casos del personal del centre educatiu 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, 
l’esquema mostrat i el/la director del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el 
seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas.  

La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’haurà de col·locar 
una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en 
contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible. 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà 
de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització 
ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 
hores des de l’inici dels símptomes. 

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran 
l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el 
procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal 
que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar 
preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

- Si la PCR és negativa, el professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop 
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 
símptomes. 

- Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SRPL es 
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets. 

 

N.SEGUIMENT DEL PLA 

Planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

RESPONSABLES Equip directiu (Rosa C., Marc G., Pilar) 
POSSIBLES INDICADORS 

 



ACCIÓ C F 
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre 
educatiu que les que presentin condicions considerades de risc o 
que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El persona docent i no docent del centre ha rebut els equips de 
protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 
ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   
El persona docent i no docent ha rebut tota la informació 
necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies 
durant les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 
l’educació a distància en cas d’un nou confinament? 

  

C= en curs F= fet 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 
 
 

 

O. PLA D’ACOLLIDA 

Com s’organitza el pla d’acollida 

Grups d’alumnes/horaris/personal docent i PAS 

Condicions de seguretat per les famílies que accedeixin a l’escola. 

 

P. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

 Distanciament físic 
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 2.5m2 per persona, i és 
exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin en 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 a 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. 

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: 

- A l’arribada al centre, abans d’entrar en 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 infants (amb mocadors d’un sol ús), 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Cal que es garanteixi 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, zones d’aules...) 
es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de 
l’escola. 

S’ha d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el 
rentat de mans correcte i la seva importància. 

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat 
de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 Ús de mascareta 
Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 
2n cicle d’educació 
infantil 

No obligatòria Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

1r a 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 
norma 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 

 



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. 

 

Q. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

*  La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de 
cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

Taula de símptomes compatibles amb la Covid-19 
 Febre o febrícula 
 Tos 
 Dificultat per respirar 
 Mal de coll 
 Congestió nasal 
 Mal de panxa 
 Vòmits i/o diarrees 
 Mal de cap 
 Malestar 
 Dolor muscular 

 

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

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19. 
o Està a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
 En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es 
valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric al centre educatiu. 

 

 Requisits d’accés als centres educatius 
 

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

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors. 

En el 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.  Es 
consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

- 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. 

 

 Control de símptomes 
 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs 
signaran una declaració responsable a través de la qual: 

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de la 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 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 (annex 1). La família i/o 
l’alumne 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. 


