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1 Objectiu del document 

 

Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme 

amb les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les 

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

infants i joves a una educació de qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l'escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures 

sanitàries de protecció que siguin necessàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l’educació en condicions d’equitat. 

 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries garantint la funció social de 

l’educació. 

 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius ha d’estar en 

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació 

de casos i de contactes. 
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2. Prevenció, higiene i promoció de la salut 

Grups de convivència estable 

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. A les etapes 

d'infantil i de primària la persona tutora formarà part del grup estable. Poden formar part 

d'aquest grup estable docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la major 

part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Els mestres especialistes d'infantil i 

primària no formen part de cap grup estable.  

Es mantenen les especialitats d’educació física, música, llengua estrangera i atenció a la 

diversitat. 

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

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, 

s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i 

l'ús de la mascareta. 

 

Distanciament físic 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix 

en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és 

exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, 

com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

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

 

Higiene de mans 

Es tracta d'una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del 

personal docent i no docent. 

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

✓ a l'arribada i a la sortida del centre educatiu; 

✓ abans i després dels àpats; 

✓ abans i després d'anar al lavabo (infants continents), i 

✓ 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 del contacte amb els infants; 

✓ abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 

propis; 

✓ abans i després d'acompanyar un infant al lavabo; 

✓ abans i després de mocar un infant), i com a mínim una vegada cada 2 hores. 
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Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula 

següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la 

pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE. 

Col·lectiu Indicació 

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys) No obligatòria 

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 

 

Els alumnes d’Educació Infantil portaran mascareta quan es realitzin sortides a nivell d’Etapa. 

Requisits d’accés a l’escola 

 

 

 

 

 

 

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

infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 

Control de símptomes 

Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles. A l'inici del curs, han 

de signar una declaració responsable a través de la qual: 

→ han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, 

amb el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran 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 

10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu, per poder prendre les mesures oportunes. 

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes.  La família ha de comunicar   

al   centre  si      ha presentat febre o algun altre símptoma. 

 
▪ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19  

(febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, 
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants 
grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 
anteriors. 
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Ventilació, neteja i desinfecció 

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

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

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

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

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

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 

condicions d'higiene. 
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Gestió de casos 

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

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

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

La persona que identifiqui els símptomes acompanyarà a l’infant al despatx de la 

direcció  i avisarà a la directora del centre.  

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

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

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

La direcció del centre contactarà amb la família per explicar la situació i demanar la 

seva recollida el més aviat possible. 

Recomanarà a la persona o 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. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat la direcció del centre trucarà al 061. 

La direcció del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
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4. Organització dels espais 

Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal s’estableixen les mesures necessàries per garantir 

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

Coordinació Membres 
Horari Espai 

 Dia Hora 

Claustre  Equip de claustre 
Dijous 12’30h-14h 

Aula música 

Virtuals 

Educació Infantil 3 tutores+ TEEI+ 

reforç 
Dilluns 12’30-13’30h Aula P5 

Cicle 1 3 tutores + Mesi 1 

+Mesi 3 
Dilluns 12’30-13’30h Aula 1r 

Cicle 2 3 tutores + 

Mesi2+E.Anglès 
Dilluns 12’30-13’30h Aula 4t 

Educació Especial 3 EE+ educadora Dimarts 11’40-12’30h Aula petita 

EAP  

Psicoterapeuta + 3EE 

+ educadora+ 

Direcció 

Dimarts 12’30-14h Aula petita 

Tutoria-família-(altres) 

Tutora + 1 progenitor Dilluns 12’30-13’30h 

Aula de 

referència de 

l’alumne/a 

Escola-AFA 3 AFA+ ED Segons disponibilitat Sala mestres 

Escola-Inspecció 
Direcció +inspecció Dl-Dv A disposar 

Despatx 

direcció 

Comissió social EAP  + E. Directiu 

+educador social 
Dimarts 9-10h Sala de mestres 

Família-direcció 
1 ED+ 1 progenitor Segons horari direcció 

Despatx 

direcció 

Tutors pràctiques-direcció 
Tutora + direcció Segons horari direcció 

Despatx 

direcció 

Comissions Consell escolar 
4 

De dimarts 

a dijous 

Segons 

disponibilitat 

Aula mestres 

Comissió TAC 12 Dimarts 12’30-14h Aula digital 

Comissió biblioteca 3 Dimarts 12’30-14h Biblioteca  

Equips docents Tutor + docents 

intervenció grup 
Dijous 12’30-14h 

Aula ordinària 

del grup 
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Gimnàs 

L'educació física es realitzarà a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que sigui possible. Donat 

que es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta. L’alumnat d’educació 

infantil realitza la psicomotricitat a l’espai del gimnàs. No és necessari l’ús de mascareta. 

Torns d’esbarjo i sectorització del pati 

Horari Curs Espai 

11’40h-12’10h P3 Pati infantil A 

11’40h-12’10h P4 Pícnic+ zona vermella E 

11’40h-12’10h P5 Pista  B C 

11’10h-11’40h 1r Pati infantil A 

11’10h-11’40h 
2n Pícnic + zona vermella E 

11’10h-11’40h 
3r Zona vermella D E 

11’10h-11’40h 
4t Pista C 

11’10h-11’40h 
5è Pista B 

11’10h-11’40h 
6è Pati del Palau 

Altres espais Gimnàs, Ludoteca  

 

L’espai serà rotatiu. 
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Menjador  

Espais  

Es farà ús del menjador, lavabos planta baixa, ludoteques, els diferents espais del pati i el 

gimnàs en cas de pluja. 

 

Grups 

→ 3 grups d'infantil amb un monitor/a per grup (P3, P4 i P5) 

→ Primària 3 grups 1r i 2n/ 3r i 4t/ 5ei 6è. Amb un monitor/a per cicle.  

 

Horari: 12'30h a 15h. 

 

Mesures de prevenció 

Neteja de mans a l’entrar i sortir del menjador, així com abans de tornar a l'aula.  

Els alumnes s’asseuran a les taules per grups de convivència. Les taules les pararan els 

monitors/es i no els usuaris, aquests només hauran de recollir el seu plat i got un cop acabin 

de dinar.  

Sortiran al pati per grups mantenint la distància. 

 

Temps d'esbarjo 

Cada grup tindrà un espai designat al pati, aquest pot ser rotatori segons les necessitats de 

cada grup i/o l'activitat proposada. 

 

Nombre de monitoratge 

1 coordinador/monitor i 5 monitors/es més. En total 6. 
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5. Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es realitzaran  de manera esglaonada per grups estables (grup classe) i 

per les portes especificades. 

Accés Grup 
Horari entrada Horari sortida 

Matí Tarda  Matí Tarda  

Reixa Rafel Casanovas P3 9h 15h 12’30h 16’30h 

Reixa Rafel Casanovas P4 9h 15h 12’30h 16’30h 

Rubió i Ors/Casanovas P5 9h 15h 12’30h 16’30h 

Rubió i Ors/Casanovas 1r 9h 15h 12’30h 16’30h 

Rubió i Ors /Terraplè 2n 9h 15h 12’30h 16’30h 

Rubió i Ors/Casanovas 3r 9h 15h 12’30h 16’30h 

Reixa Rafel Casanovas 4t 9h 15h 12’30h 16’30h 

Reixa Rafel Casanovas 5è 9h 15h 12’30h 16’30h 

Rubió i Ors /Terraplè 6è 9h 15h 12’30h 16’30h 

Porta Rubió i Ors Professorat 

Altre personal 
9h 15h 12’30h 16’30h 

 

A les 9h cada tutora és responsable d’anar a rebre als alumnes del seu curs. 

Les famílies dels alumnes de P3 i P4 acompanyaran i recolliran als infants fins a la vidriera.  

Els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han 

de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, 

limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

Als alumnes de P5 els rebrà la tutora a l’entrada. Tot i que aquest curs no és necessari l’espai de 

10 minuts entre grups estables, els alumnes de P5 entraran després dels alumnes de 3r de 

Primària. 

Els cursos de primària que entren per la reixa faran una fila per grup classe davant de les vidrieres 

que estaran adequadament senyalitzades. 

El docent responsable del grup la primera sessió de la tarda serà qui els recollirà a les 15h a la 

porta d’entrada/vidriera.  

El docent responsable del grup en la darrera sessió del matí o la tarda serà l’encarregat 

d’acompanyar als alumnes a la sortida. (reixa) 

Durant els desplaçaments el docent s’encarregarà de vetllar perquè els alumnes circulin per la 

dreta, portin la mascareta i mantinguin la distància de seguretat amb altres grups o persones 

que circulin pels passadissos. 
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Els pares i mares només accediran 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.  
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6. Adaptació a 1r d’Educació Infantil 

Les famílies dels infants poden acompanyar-los a l'aula seguint les mesures de prevenció i 

seguretat següents: 

Requisits d’accés 

La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta símptomes 

compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi pot 

participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones estiguin 

vacunades amb la pauta completa. 

Persones de risc 

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

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

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

mòrbida), així com dones embarassades, han d'avaluar la conveniència de participar en el 

període d'acollida amb el seu equip mèdic de referència, depenent del seu estat vacunal. 

Nombre d’acompanyants 

Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període 

d'adaptació). 

Contacte i distància 

La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la 

distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l'aula (inclosos infants, persones 

acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans 

La persona acompanyant s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans 

d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula. També es recomana el rentat de 

mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta 

La persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 

quirúrgica col·locada correctament. 
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7. Organització pedagògica 

Grups Alumnes 
Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P3 16 
1 

Tutora 

1 

Mesi 1 

 

 

1 

TEEI 

 

Aula 
P3 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs 

Dormitori  

Menjador  

 

P4 14 
1 

Tutora   

1 

Mesi 1 

 

 

1 

TEEI 

 

Aula 
P4 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs 

Menjador 

 

P5 25 
1 

Tutora 

1 

Mesi 1 

 

 
1 

Suport EI 

 

Aula 
P5 

Pati 

Biblioteca 

Gimnàs 

Menjador 
Aula Gegants 

 

Grups  Alumnes 

Docents  PAE Espai 

Estable  Temporal  Estable  Temporal  Estable  

 

Temporal  

 

1r 22 
1 

Tutora 

5 

E.Anglès 

E.EF 

Mesi 1 

Suport 
E. MÚSICA 

 

 Aula 1r  

 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs 

Menjador 
Aula polivalent 2n 21 

2 

Tutora 

M. Música 

5 

E. Anglès 

E.EF  

Mesi 1 

Suport 
E. MÚSICA 

 

 

Aula 2n 

3r 23 

1 

Tutora 

 

5 

Mesi 3 

E. EF 

E. Anglès 

Suport 
E. MÚSICA 

CREDA  

 

Aula 3r 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs 

Menjador 

Aula música 

 

4t 25 
1 

Tutora 

4 

E. Anglès 

Mesi 2 

Suport 
E. MÚSICA 

 Educador Aula 4t 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs 

Menjador 

Aula música 

5è 25 
1 

Tutora 

4 

E. Anglès 

Mesi 2  

E. EF 
E. MÚSICA 

CREDA  Educador Aula 5è 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs 

Menjador 

Aula música 
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6è 25 
1 

Tutora 

4 

E. Anglès 

E.E  

Mesi 2 
E. MÚSICA 

 

Educador Aula 6è 

Pati  

Biblioteca 

Gimnàs2 

Menjador 

 

3r i 5è 

 
2    CREDA   

Tutoria 
infantil 

Dm-Dx-Dj 

 

 1   EAP   

Despatx 
EAP 

Dm 

 

Aquest horari es modificarà en funció de les necessitats de l’alumnat del centre.  
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Procediment en cas de tenir un covid + a l’aula 

 

LA FAMÍLIA/CAP/SERVEI D'EPIDEMIOLOGIA 

 

INFORMA A L’ESCOLA 

 

INFORMA A LA RESTA DE FAMÍLIES DEL GRUP 

 

A través de: 

→ @ el correu des de direcció 

→ Trucada a les famílies que creiem que no accediran al correu. 

→ @ el correu corporatiu de la tutora 

→ Trucada de la tutora a la persona delegada de classe 

→ WhatsApp a les famílies a través de delegada qui reenvia la circular 

de l’escola. Pot garantir que totes les famílies estan assabentades. 

→ Trucada de la tutora a l’alumne + per tranquil·litzar i acompanyar 

 

INFORMACIÓ QUE  CAL FER ARRIBAR A LES FAMÍLIES 

1. Motiu del confinament (carta de salut) 

2. Dies de confinament: data concreta del dia de tornada si és possible de saber. En cas contrari 

explicar com se’ls comunicarà i quan utilitzant les vies descrites anteriorment. 

3. Horari de treball a casa: Penjar al Classroom un horari ha d’estar penjat pel segon dia del 

confinament com a molt tard. 

4. Marc horari (Connexió diària amb els alumnes) 

- Inici a les 9’30h 

- De 9’30h a 10h Presentació de les tasques i funcionament 

- De 10h a 10’30h Treball dels continguts adaptats a cada nivell 

- De 10’30h a 11h Treball individual amb el seguiment de la mestra (ús del fòrum, feedback 

amb directe a través del micro, ús del xat ...). 

- De 11h a 11’30 descans 

- De 11’30h a 12’30h tancament de la sessió: correcció, tasques pendents, valoració de la 

sessió, presentació d’activitats, plantejar les tasques de la tarda ... 

- De 15h a 16’30h Tutories grupals en petit grup/assembles/treball en grup des d’un entorn 

col·laboratiu (presentació drive)/treball emocional/ tancament de la sessió proposada al 

matí 

- Establir estones per fer Bmath amb la tauleta. 

- Pactar l’especialitat d’anglès (llengua i Science) i educació física amb la tutora. 

5. Tipologia d’activitats: considerar les estones que se’ls hi demana d’estar davant de les 

pantalles. 

6. Situar a la família en el context del que estaven fent. 

7. Recurs que s’utilitzarà per continuar les classes 
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ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR IMMEDIATAMENT 

DES DE LA TUTORIA I ESPECIALITATS CAL TENIR EN COMPTE: 

 

⮚ Descriure com s’atendrà a l’alumnat que no té mitjans: a través del Mail, amb 

dossier físic, Apps per les tauletes 

⮚ Descriure com s’atendrà a l’alumnat nouvingut.  

⮚  Elaboració d’una proposta pedagògica (dossier) per l’alumnat d’educació infantil 

en cas de confinament o quarantena. 

⮚ Definir les tasques i el mitjà que s’utilitzarà per atendre els alumnes que han de fer 

quarantena 10 dies per ser contacte estret. 

⮚ Crear en el Classroom un Tema que s’anomeni QUARENTENA, que només cal obrir 

en cas d’estar a casa fent quarantena en solitud per ser contacte estret i no poder 

anar a l’escola. 

⮚ Explicar als alumnes que en la situació actual és probable que l’aula s’hagi de 

confinar i anticipar el funcionament. 

⮚ Treballar les normes de prevenció amb l’alumnat adaptades a cada nivell.  

 

DESDE DIRECCIÓ 

⮚ Prioritzar als alumnes a qui es pot fer arribar un dispositiu. 

⮚  Establir les funcions de la vetlladora i l’educador quan un alumne al qui s’atén està 

confinat: acompanyament a l’hora de fer les tasques mitjançant el Meet, fer tutories 

per resoldre dubtes, preparar activitats col·laborant amb la tutora,  ... 

⮚ Impulsar la cultura digital incorporant estratègies per fomentar la competència 

digital dels docents i alumnat.  

⮚ Distribució dels suports a favor de l’estanqueïtat del grup. 

 

A NIVELL DE CENTRE 

➢ Realització del SEP de 6è dins l’horari lectiu. 

➢ Supressió de la dutxa al finalitzar la sessió d’educació física. 

➢ Supressió de l’ús de les fonts del pati. 
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8. Participació de les famílies al centre: reunions i entrevistes amb les famílies 

Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Tenint en compte la realitat del context, el centre 

decidirà la idoneïtat de realitzar l’entrevista en format presencial. És preferible que les persones 

participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa. 

 

9. Sortides i colònies 

El centre durà a terme les sortides que estiguin previstes en la programació general anual , amb 

les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb 

el Pla d’actuació del curs i aprovades pel Consell Escolar. 

 

10. Festes escolars 

Les festes escolars que s'organitzin al  centre en espais interiors es realitzaran mantenint els 

grups estables de convivència. 

En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es valorarà la participació 

de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es podran organitzar amb diferents grups        de   

convivència   estable  sempre que          es  garanteixi                  la                        distància  entre                

grups. 

No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb 

la pauta completa. 

 

11. Acollida matinal 

L’acollida matinal comença el mateix dia que comença el curs escolar. 

El període d'acollida es realitzarà al pati, sempre que sigui possible. Quan es faci a l'interior, es 

farà a la galeria ja que és un espai ventilat i que permeti mantenir la distància interpersonal d'1,5 

metres. 

Tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de portar les mascaretes 

posades. 

L’entrada a l’acollida es farà per la reixa del carrer Casanovas a les 8h, 8'15h i 8'30h. 

 

12. Activitats extraescolars 

El centre durà a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació general 
anual, d'acord amb el pla sectorial vigent.  
Les activitats extraescolars començaran a l’octubre. 


