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1-Introducció 

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

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

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

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

a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible de l’escola sigui una 

prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament 

personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de 

l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

L’obertura de l’escola es farà tenint en compte doncs, les dades d’incidència de la malaltia i 

sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia tot  

seguint la normativa vigent. Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les 

mesures adoptades a l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19. Cal que 

responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es 

comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció i la traçabilitat. 

 

  1.1 Valors en que es basa el Pla de l’escola Joan Casas 

  1.1.1. Seguretat: Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible 

de tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han 

de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un 

col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que 

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

  1.1.2. Salut: La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels 

centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures 

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

  1.1.3. Equitat: La proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la 

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

  1.1..4. Vigència: Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 

i en coherència amb la realitat del centre educatiu i del seu entorn municipal. El marc que es 

proposa és fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic (presencialitat / confinament). 
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2-Consideracions generals 

 
L’Escola Joan Casas, per respondre a aquesta situació socioeducativa general estableix aquest 

Pla d’actuació i organització escolar en base a les indicacions rebudes des del Departament 

d’Educació i Salut que contempla les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de 

Polítiques Educatives, amb les instruccions Guia del Departament d’Educació i amb el Pla per a 

les escoles de PROCICAT, Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana i 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  

Pretén establir les bases per reprendre l’activitat escolar pel curs 2020-21 amb les màximes 

garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones, la correcta gestió de la 

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

▪ Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat. 

▪ L’aprenentatge escolar ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions 

sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

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

▪ A través de les mesures i protocols escolars es faciliten les condicions de contribuir al control de 

l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

El pla contempla deu àmbits d’actuació en la seva organització: 

1) canal comunicatiu amb la comunitat educativa: calendari i horari escolar 

2) criteris organitzatius dels grups estables alumnat-docents-espais 

3) personal docent i no docent. 

4) entrades i sortides del centre. Mapes de recorreguts. 

5) espais d’escola i espai d’esbarjo. 

6) serveis escolars complementaris (acollida matinal/tarda; menjador; extraescolars; 
transport, tallers, sortides; colònies, activitats complementàries), 

7) material escolar i material propi: socialització i normes d’ús 

8) organització pedagògica: PGA 

9) mesures de protecció i protocols de residus d’aula, higiene personal i hàbits de neteja 

10) prevenció i seguiment del pla d’aplicació. 

 
Aquesta planificació s’estableix com una base per afrontar la situació escolar el més estable 

possible i així unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot protocols sanitaris.  

Tanmateix s’estableixen els requisits d’accés al centre: 

 

▪ Absència de 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. 

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

   

https://drive.google.com/file/d/1mc_Dm0WfEDEHOklMSEtsdfF7YlbtpKPW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnPLewkLFPEe1Qb_qxFN0O7isJO0g3R6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4je6-QtU5gSX5MlmQOZlZDa3_cRNagq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4je6-QtU5gSX5MlmQOZlZDa3_cRNagq/view?usp=sharing
mailto:https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
mailto:https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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En cas que l’alumn@ presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta 

–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora 

de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

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

COVID-19: 

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

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

tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

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

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de 

titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les 

malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les 

immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. 

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de 

la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 

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

 

Control de símptomes 

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

les famílies signen una declaració responsable a través de la qual: 

▪ Es farà constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

▪ Es comprometen a no portar l’infant 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 disposen d’una llista de comprovació de símptomes (s’inclou a ANNEX 4.1). 

La família ha de comunicar al centre si l’alumn@ ha presentat febre o algun altre símptoma 

(admin@escolajoancasas.cat). En cas que la situació epidemiològica ho requerís, l’escola pot 

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada 

a l’escola. 
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3- Organització de centre 

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

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

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

Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge molt baix 

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

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

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

asimptomàtics de la COVID-19. Per aquest motiu Atenent a les instruccions que dicten els 

Departaments d’Educació i Salut, s’estableixen les mesures generals i protocols específics que 

cal tenir present a l’escola i que són de rigorós compliment pels membres de la comunitat 

educativa durant el curs escolar 20-21. Aquestes mesures són explícitament descrites a l’ANNEX 

d’aquest document. Inclouen, entre altres, protocols i mesures relacionades amb: 

ANNEX 1- mesures de prevenció individual: distanciament, higiene de mans i ús de mascareta. 

ANNEX 2- mesures preventives en espais i objectes: ventilació, neteja i desinfecció 

ANNEX 3- mesures de promoció de la salut i suport emocional fixarà tres supòsits: 

L’escola contemplarà sempre aquests tres supòsits:  

- Presencialitat: Atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020-21 dels centres 

educatius de Catalunya, el centre, en l’exercici de la seva autonomia, haurà de buscar fórmules 

organitzatives durant tot el curs 2020-21, que garanteixin la màxima presencialitat de tot l’alumnat. 

- Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun moment del 

curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en algun agrupament d’alumnes. 

- Tancament del centre: Si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció educativa s’haurà de 

garantir des del primer dia de confinament.  

3.1- Canal comunicatiu amb la comunitat educativa: Calendari escolar i horaris 
 

CANAL COMUNICATIU: Correu corporatiu propi nom.cognom@escolajoancasas, web d’escola, agenda 

escolar, cartells suros d’entrada al centre. Publicació i difusió informativa en xarxes socials 

web/twitter/instagram. Telèfon i cita al centre si s’escau. G-suite per seguiment acadèmic i informacions a 

famílies segons nivells educatius (Apps Classroom i GoogleCalendar). 

Calendari previst de seguiment del Pla d’actuació. 

• JULIOL’20: Esborrany pla d’actuació curs 20-21 (covid) i teleReunió fam EI1 (matí) 

• AGOST’20: Seguiment informacions PROCICAT/SALUT 

• 10 SETEMBRE’20: telepresentació del Pla d’actuació i contingència al Claustre docent, als 

membres del Consell Escolar i Inspecció. 

• TeleReunió informativa d’inici de curs per famílies/tutories. 

DIA 7 de setembre per comunitats PETITS (tarda) 

DIA 8 de setembre per comunitat de GRANS (tarda) 

DIA 9 de setembre per comunitat de MITJANS/ES (tarda) 

• JUNY’21: Finalització del Pla d’actuació 20-21 
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Calendari escolar i administratiu 
 

El calendari d’escola és compartit amb els grups estables i les seves famílies, recull les propostes 

compartides per les comunitats. El calendari escolar comprèn des del 1 de setembre de 2020 fins 

el 31 d’agost de 2021 i el calendari lectiu del 14 de setembre fins el 22 de juny. 

3 dies de lliure disposició aprovats en claustre i amb el suport del consell escolar: 7/12/20; 

15/2/2021, 24/5/2021. 2 dies de festa local el 15/1/21 (per compensar el 17/1/21) i 19/3 (per 

compensar la festa d’agost). Nadal del 22/12/20 al 7/1/21 (ambdós inclosos), Setmana santa del 

27/3/21 al 5/4/21 (ambdós inclosos). Dies de jornada continuada 21/12/20, 22/6/21 i del 14/6/21 

al 21/6/21 (període pendent concretar Departament). 

Consulteu l’horari habitual de consergeria i personal d’administració de l’escola amb atenció 

telefònica al web d’escola. 

 

Horari escolar i altres 

L’horari lectiu d’atenció presencial al centre de l’alumnat tant d’infantil com primària comprèn de 

les 9h a 12’30h i de 15’00h a 16’30h. 

L’acollida matinal és des de les 7’30h fins les 9’00h i l’acollida de tarda és des de les 16’30h fins 

les 18’00h/19’00h (segons demanda). 

L’esbarjo lectiu tant d’infantil com primària és de 10’30h a 11’00h. 

Suport Educatiu Primària: Dimarts i Divendres de 12.30 a 13h 

L’horari de menjador: de 12’30h a 15’00h. 

Extraescolars d’alumnat: entre les 16’30h a les 18’00h. 

Servei de neteja: 16’30h a 20’00h 

L’horari presencial de personal a l’escola entre monitoratge, docents i alumnat, el personal 

d’administració/consergeria, personal de serveis administratius (PAS)  i personal de neteja, amb 

tasques designades pròpies dels càrrecs i de la contractació laboral vinculada al centre és de 

7’30h a 20’00h.. 
 

 

3.2- Criteris organitzatius dels grups estables: alumnat- docent- espai assignat 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió 

del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. Per això es proposa l’organització entorn a 

grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de 

possibles casos que s’hi donin, permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus 

contactes.  

Així doncs, des de l’inici d’aquest curs 2020-21 proposarem grups de convivència estables 

respectant els grups naturals amb les ràtios establertes pel Departament d’Educació amb 

l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg 

del curs i el/la seu/va tutor/a. Podent formar part d’aquest grup estable altres docents o personal 

de suport educatiu si la major part de la seva jornada transcorre amb aquest grup. 

https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/secretaria/
https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/secretaria/
https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/secretaria/
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En aquesta distribució, els mestres especialistes són assignats al grup estable per quadrimestre, 

tant per infantil com per primària, tot coincidint amb els períodes d’avaluació acadèmica del centre 

(febrer i juny). Es respecta l’estabilitat de l’àrea de la especialitat d’anglès fixe per tot el curs amb 

un extra d’assignació horària als grups de la comunitat de grans. 

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

Es seguirà els criteris que es detallen al Projecte Educatiu de Centre tot mantenint l’equitat, la 

formació de grups heterogenis i la inclusió educativa. Els criteris d'aquesta presencialitat estan 

definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de la Secretaria de Polítiques educatives (...) punt 5: 

‘S’organitzaran amb criteris d’equitat i d’inclusió i, en cap cas, es poden establir agrupaments homogenis per nivells d’aprenentatge o 

per alumnat amb necessitats de suport educatiu. ’(...). 

Atesa la necessitat d'adequació a un possible confinament parcial dels nivells educatius, l’escola 

donarà opció a les famílies dels germans bessons per optar a incloure´ls en un mateix grup. 

Tanmateix s’inclouen els criteris que s’han tingut present per l’organització d’alumnat i docents i 

per l’organització dels espais d’aules i aules temàtiques. 
 

 - En l’organització d’alumnat i docents dels grups estables, per tant, d’un grup de persones 

que tenen una relació propera i molt quotidiana, es permet que, junt amb les evidències creixents 

sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la 

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

de seguretat de 2,5 m
2
), ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. 

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

esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l'estanquitat d’aquest grup, amb la finalitat de 

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

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

de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de 

seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 

 

- En l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable  s’ha disposat el mobiliari de taules i 

cadires de l’alumnat a una distància interpersonal mínima d’1m. Ja sigui en files o en petits grups 

al voltant de la taula.   

⛔ En el cas d’ús d’espais d’aules temàtiques i espais comuns assignats als grups estables els criteris de 

neteja i disposició d’alumnat són els mateixos que a les aules tutorials. 

 

 .......................... 3.2.1  Grups estables: alumnat-docent-espai 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el centre ha 

organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora, rotació de docents especialistes i un 

espai referent a l’edifici juntament amb altres espais alternatius com ara el pati, el menjador i les 

aules d’especialitat). 
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El grup estable, tant a infantil com primària 1. es manté junt durant la jornada lectiva, 2. es fix 

durant tot el curs i 3. tindrà rotació d’espais i docents especialistes segons calendari previst 

(AULARI). 
 

⛔Aquells docents i/o personal de suport educatiu, caldrà que portin mascareta SEMPRE fins que 

el seguiment epidemiològic així ho consideri garantint distància d’1m amb els infants. 

 

GRAELLA D’ASSIGNACIÓ alumnat- docent- espai  

 
GRUPS 

NOMBRE 
ALUMNAT 

DOCENTS ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL 
i SEP 

ESTABLE TEMPORAL 

EI 1A 20 E. L. V. R. Aula EI1A Aula EI1B 
 
Aula MUS 
 
The village 
 
Psico 

EI 2A 19 A. A   
C.R. 

Aula EI2A 

 2B 20 C. M. Aula EI2B 

EI 3A 16 M. B.  
I.S. 

Aula EI3A 

 3B 15 N. A. Aula EI3B 

EP 1A 19 D. C.  
N.M. 

Aula EP1A Psico 
 
Aula ANG 
 
Aula EE 1 
 
Aula infinit 
 
Laboratori 

 1B 20 S. P. Aula EP1B 

EP 2A 20 M. L. A. S Aula EP2A 

 2B 20 M. P. Aula EP2B 

EP 3A 22 E. M.  
R.J 

Aula EP3A 

 3B 21 M. M. Aula EP3B 

EP 4A 21 N. C.  
Mi.B. 

Aula EP4A  
Aula MUS 
 
Aula EE 2 
 
Aula infinit 
 
Laboratori 

 4B 20 E. C. Aula EP4B 

EP 5A 24 A. A. Ma.B. Aula EP5A 

 5B 24 L. V. Aula EP5B 

EP 6A 23 P. B.  
L.F. 

Aula EP6A 

 6B 23 C. L. Aula EP6B 

 ..........................   

 .......................... 3.2.2 Espais d’escola 

El centre ha identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable. Aquí es 

presenta el MAPA planta baixa i MAPA planta primera d’assignació D’ESPAIS segons colors 

Per evitar l’aglomeració dels grups estables s’estableixen CIRCUITS interns i externs, per l’edifici i 

el pati, per organitzar la circulació. Aquí es presenta el MAPA   

⛔ Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre 
mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, recomanem que el mateix alumnat, 
quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas de menjador, per exemple), 
col·labori en les actuacions de neteja de superfícies, estris i dispositius utilitzats abans d’abandonar l’espai i 
possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

mailto:https://drive.google.com/file/d/1-GNLSYHL_QuY0EZsAEVdnA0JPfYecji6/view?usp=sharing
mailto:https://drive.google.com/file/d/1o5rRpLJS1eDaW-YvsEEK2Nbp8Sa5gYiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oDuEe2yc2seX28YdwSMmUSaKjPAH8jE/view?usp=sharing
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3.2.3 Gestió de casos asimptomàtics 

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

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

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

pedagògics. En aquest sentit la 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 troben en aïllament 

per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret 

amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. A l’annex 4.1 s’explicita el 

protocol a seguir davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19. MAPA  amb punt d’aïllament dins el centre. 
 

3.3 Personal docent i no docent 

El Departament d’Educació ha mantingut la previsió de arà la plantilla de professorat, de personal 

de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons públics, 

tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19. 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, avaluarà la 

presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc de referència 

vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques 

de protecció com ara: 

• extra protecció de mesures higièniques personals 
• tele assistència al grup estable i/o altres grups 
• alternativa mèdica 

 

⛔ Tanmateix seguint les mesures higiènic sanitàries, la direcció de l’escola aconsella a qualsevol 

persona que destini tota o part de la seva jornada laboral en el centre a portar bata i calçat exclusiu pel 

centre. 

 

3.4 Entrades i sortides: assignació d’espais i circuits escolars 

Les entrades i sortides del centre es faran SENSE TIMBRE de manera esglaonada, tenint en 

compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables previst pel curs 20-21.  

L’horari preveu temps gradual per circular i arribar als espais d’aules. MAPA   

⛔ En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 
distància sanitària i han de portar la mascareta. 
 

A modus de resum en general totes les comunitats comparteixen el mateix criteri en l’ús i 

desplaçament pel centre interior i exterior: 

- s’han distribuït les tres portes principals exteriors de l’escola, una per a cada comunitat 

- s’han assignat les portes d’accés a l’edifici per a cada nivell. Així cada grup estable disposa d’un pas 

exclusiu d’entrada i sortida. 

- cada grup estable té un punt de trobada al pati i amb ell un espai assignat de joc. 

- cada grup estable té assignat un espai/aula de màxima permanència, aules temàtiques assignades de 

manera rotativa i aules d’especialitat segons horari de grups. 

https://drive.google.com/file/d/1DFsv4FihIPbeiGKIGiPCEIdwL5FrNcF3/view?usp=sharing
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    MITJANS I MITJANES  PETITS I PETITES  GRANS 

Porta d’autobús 
8’50h-12’20h // 14’50h-16’20h 

Porta infantil 
8’55h-12’25h // 14’55h-16’25h 

Porta primària 
9’00h-12’30h // 15’00h-16’30h 

Pas exclusiu d’usuaris de 

transport i alumnat de la 

comunitat de mitjans i 

mitjanes amb un únic 

acompanyant (entrega en mà): 

Pas exclusiu comunitat de 

petits i petits amb un únic 

acompanyant  (entrega en mà) 

S’inclouen orientacions i 

mesures expresses a 

l’ANNEX 4.2. per l’entrada de 

famílies en l’acollida d’EI1. 

Pas exclusiu alumnat de la 

comunitat de grans (surten sols). 

Accés de serveis externs i 

personal docent i no docent 

del centre educatiu. 

 

Educació Infantil- comunitat de petits/es: El grup d’Ei1 entrega i recollida des del porxo de 

lavabos d’infantil, Ei2 a la paret exterior de les aules(pati infantil) i Ei3 també a la paret exterior 

(pati infantil). En cas de pluja l’entrega i la recollida es realitzarà des de les portes d’accés a 

l’edifici, cada grup per la seva porta assignada. Consulteu les mesures per accedir al centre ANNEX 

4.1. 
 

Educació Primària- comunitat de mitjans/es: Els grups d’EP1, EP2 i EP3  entrega i recollida 

per les tutores/especialistes als punts assignats del pati. En cas de pluja l’entrega i la recollida de 

l’alumnat es farà al porxo de menjador. Els grups d’EP1, EP2 i EP3 són grups susceptibles 

d’ampliació horària de SEP al migdia (12’30h-13’00h dimarts i divendres). L’assistència en aquest 

grup (SEP) és amb autorització expressa de la família.  

Consulteu les mesures per accedir al centre ANNEX 4.1. 
 

Educació Primària- comunitat de grans: Enguany els grups d’EP4, EP5 i EP6 són grups 

susceptibles d’ampliació horària de SEP al migdia (12’30h-13’00h dimarts i divendres). 

L’assistència en aquest grup (SEP) és amb autorització expressa de la família.  
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3.5 Espais d’esbarjo. 

L’escola posa a disposició dels usuaris del centre educatiu plànols amb la distribució de 

recorreguts pel desplaçament fix de l’alumnat i l’assignació d’espais interiors i exteriors. 

D’aquesta manera afavorim el flux dels grups estables, el distanciament físic en moments 

d’entrades i sortides i facilitem així la detecció de la traçabilitat en cas necessari.  

L’horari d’esbarjo per infantil és de 10’30h a 11’00h i empraran al complert els espais 

assignats del pati propi i el lateral d’entrada d’EI1. Primària destinarà la franja horària de 

10’20h a 10’35h a l’esmorzar a l’aula i fins les 11’00h al pati. Tenen assignats els dos espais 

per esbarjo, la pista i el pati de sorra (espai cedit pel consistori). S’ha assignat la distribució 

d’espais segons cicles i nivells afavorint així la distància entre grups i l’estabilitat d’espais. 

Aquí us deixem MAPA d’espai d’esbarjo.  

 

3.6 Serveis escolars complementaris 

3.6.1 Acollida matinal/tarda 

L’acollida es realitza per TOMBARELLA de l’empresa XAUXA. SL. 

Monitores al servei: Xus i Paula. Dades contacte. 

L’espai destinat a l’acollida de matí i tarda és el menjador escolar de manera excepcional 

atès que es garanteix la distància mínima de seguretat interpersonal, la facilitat d’accés als 

espais exteriors i l’aplicació de les mesures pròpies de neteja i desinfecció per atendre grups 

estables. 

L’accés es realitzarà des de la porta principal de primària vorejant l’edifici escolar fins al 

recinte de menjador. 

S’ha demanat instal·lar un intèrfon per atendre la porta d’entrada per ús de monitoratge. 

L’alumnat ha d’accedir acompanyat per un únic familiar, aquest amb mascareta. 

Abans d’entrar a l’acollida s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins s’ha 

de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

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

de portar mascareta. 

Sempre que sigui possible i el monitoratge consideri es poden fer ús dels espais exteriors. 

Quan finalitzi el període d’acollida, l’alumnat d’EP4 i EP6 es dirigeix a les aules per la porta 

de consergeria i EP5 per la porta d’EP5 del pati.  EP1,2,3 s’entreguen en mà a les tutores 

que esperen al pati o al porxo en cas de pluja. L’alumnat d’infantil són acompanyats a la fila 

exterior del pati o a la seva aula de referència. Tant els responsables com els infants han de 

portar les mascaretes durant aquest trasllat. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i 

desinfectar l’espai segons les mesures generals de neteja ANNEX 2. 

 

https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/acollida/


 

Pla d’actuació i organització de centre      Curs 2020-21 
 

 

 

19 

Sempre que sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable. Es destinarà un 

espai propi per motxilles i altres possibles bosses que cal que estiguin marcades amb nom i cognom 

visible igual que les jaquetes i abrics. 

Joguines. Absència de joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme 

aquests processos de manera freqüent i diària seguint les indicacions per a cada material. 1. Les joguines 

de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. 2. Les joguines de roba poden rentar-se a la 

rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura 

elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. 3. Les joguines de fusta s’hauran de 

desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. 

 

3.6.2 Menjador 

Servei gestionat per AMPA i ofert per M’PENTA serveis i més, SL. Dades de contacte. 

Coordinadora de menjador M’penta: Laia.  

El menjador escolar és un espai on coincideixen diversos grups estables. Els integrants d’un 

mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les 

taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 

caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. Entre torn i torn cal fer la 

neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat, així com abans i desprès d’anar al 

lavabo. El menjar s’ha de servir en plats individuals/safates, evitant compartir (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra 

però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

de taula encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic de 

menjador escolar realitzen tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran 

exclusivament per al seu grup de convivència.  

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per a cada grup estable seguint l’assignació escolar. Cal fer ús de la 

mascareta fins que les condicions epidemiològiques ho considerin. També s’han assignat espais 

interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. Cal garantir la 

ventilació després de l’activitat. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix 

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

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

desinfecció i ventilació del menjador abans i després de la seva utilització així com les aules alternatives 

⛔ Acollida de matí / tarda: rentat en bossa les joguines de plàstic al rentavaixelles >60º. Punt 

covid d’escola per neteja d’altres materials. Ús de rentadora del centre si s’escau. 

https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/menjador-escolar/
https://drive.google.com/file/d/1FXp53CwtAP41wKsX-2wmMNMo3W4wa_mL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXp53CwtAP41wKsX-2wmMNMo3W4wa_mL/view?usp=sharing
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en cas de pluja. Pel seguiment diari del protocol de ventilació, neteja i desinfecció s’inclou graella a 

l’ANNEX. Menjador deixarà graella diària a la consergeria, 

Sempre que sigui possible, es disposarà de materials de jocs d’ús exclusiu per al grup estable. 

⛔ Menjador: rentat en bossa les joguines de plàstic al rentavaixelles >60º. Punt covid 

d’escola per neteja d’altres materials. Ús de rentadora del centre si s’escau. 

 

3.6.3 Extraescolars 

Les extraescolars són gestionades per l’AMPA de l’escola. Dades de contacte. 

En les extraescolars previstes en la 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 tot mantenint la fidelitat 

d’espais assignats. A l’ANNEX 6 s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les 

propostes d’activitats extraescolars. 

 

3.6.4 Transport 

El servei de transport escolar col·lectiu es realitza des del Servei Comarcal del Vallés Oriental. 

Ruta assignada POPC19A. S’inclou plataforma de seguiment en temps real. TRACEUS. 

S’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la COVID-19. 

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 i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, 

exceptuant aquells/es 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 i adolescents, 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. 

3.6.5 Tallers 

Els tallers contractats són de la Diputació de Catalunya i coordinats pel Consell Comarcal i la 

regidoria municipal. Enguany oferts per l’Escola del Consum de Catalunya de l'ACC  (FunBrain) 

i estan relacionats amb el consum sostenible i l’energia. 

https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/ampa/activitats-extraescolars/
http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/rutes-de-transport-2019-2020/escola-joan-casas/
http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/rutes-de-transport-2019-2020/escola-joan-casas/ruta-popc19a/
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/ensenyament/documentacio/traceus__by_nunsys-1.pdf
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/ensenyament/documentacio/traceus__by_nunsys-1.pdf
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Qualsevol proposta educativa a l’escola de personal extern tindrà el mateix tractament i aplicació 

de les mesures i protocols en relació a la protecció personal, neteja i desinfecció dels materials i 

utillatges i de ventilació dels espais emprats. 

El detall de les actuacions d’aula i de personal no docent queden establertes en aquest pla 

d’actuació 20-21. I recollides a l’annex de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

El monitoratge signarà declaració responsable abans de l’inici dels tallers i tindrà verificació de 

temperatura. 

S’ha establert calendari previst pel primer trimestre de curs a tots els nivells educatius.. 

 

 ......... 3.6.6 Sortides 

Atès que el calendari de sortides pot ser modificat per l’aplicació de mesures sanitàries del mapa 

de Catalunya, l’escola estableix una proposta inicial de sortides programades i vinculades amb 

les programacions de medi calendaritzades pel segon i tercer trimestre per a tots els grups 

educatius. 

En el cas de les sortides, caldrà garantir sempre la distància interpersonal d’1,5 metres i 

portar mascareta quan no es pugui preservar la distància o quan les condicions 

epidemiològiques així ho considerin. 

 

Per facilitar l’organització de les mateixes es preveu informar a les famílies amb 15 dies 

d’antelació per efectuar el pagament de cada sortida que es pugui dur a terme. En cas d’haver 

efectuat el pagament i no poder participar només es retornarà l’import corresponent a l’activitat 

o taller contractat. L’import corresponent al transport no s’abona (CALELLA / SAGALÈS). 

Pel retorn dels imports cal portar el justificant mèdic de visita a la secretaria del centre 

(Administració PAS) la qual procedirà a la recepció i conseqüent abonament de l’import. 

Consulteu al web horaris de recepció a famílies. 

 

 ......... 3.6.7 Colònies 

L’escola durà a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, s’han 

previst les adaptacions pròpies ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària a les cases 

de colònies. Es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se 

seguiran les mesures de prevenció i higiene, distància física de seguretat, rentat de mans i l’ús 

de mascareta. 

 

Atesa la incertesa de calendari s’han posposat pel març / abril pels grups EI3 i EP3. Es manté 

calendari per EP6 fent coincidir les colònies pel mes de juny. Destinacions Bigues i Riells, 

Taradell i el Pallars. Recomanacions generals per fer la motxilla. 

 .........  

https://agora.xtec.cat/esc-joancasas/serveis/secretaria/
https://drive.google.com/file/d/1tp-1zCOQSVm9Rp5UzJcocus24LFT8d2W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HAxhcSzPPw7OXyTFU3Zxg2-xj5p1ngZa/view?usp=sharing
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3.6.8 Activitats complementàries 

La programació de sortides per l’entorn es realitzarà mantenint les mesures organitzatives de 

grups estables escolars. Rutes escolars a peu per Sant Antoni. Els acompanyants seran mestres i 

especialistes assignats al grup estable per garantir així les mesures de protecció grupal, millorar 

la coordinació organitzativa interna de les propostes i definir d’avant mà la traçabilitat de 

l’alumnat i del personal docent del centre. 

 

Les visites/tallers/activitats en altres edificis com ara els tallers de la Biblioteca SAV, les 

activitats culturals de la Sala, les festes i trobades al Patronat i altres esdeveniments que es 

realitzen al programa escolar habitual queden encara pendents de definir i concretar pel curs 20-

21. S’han previst sessions de tallers ambientals pels grups d’EP3 a EP6 gratuïts oferts per la 

Diputació de Barcelona. 

 

El tractament de les festes i setmanes temàtiques: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Setmana 

Cultural, Setmana Matemàtica, comiat i festa de final de curs, així com la proposta de celebrar 

dies internacionals com el Suport Vital Bàsic (16 d’octubre) i el dia del nombre Pi (14 de març) 

també tindran modificació i adequació a la normativa vigent. Queden pendents de concretar amb 

les comissions de festes d’AMPA i Ajuntament. 

 

La fruita a l’escola es manté el calendari programat pel Departament d’agricultura en les 

entregues del curs. Es realitzarà el repòs durant 24h al centre sempre que sigui possible. 

 

3.7 Material escolar: socialització i normes d’ús 

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. 

 

Amb les joguines i el material comú de fusta, plàstic o resines es cercaran formes perquè tingui 
un ús individual diari, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant, s’hagi 
desinfectat. 
 
L’ús de chromebooks o portàtils/tabletes implicarà un rentat de mans abans i després de 
recollir el dispositiu a més de la neteja del dispositiu tal i com s’indica seguidament: 

 

▪ Caldrà desinfectar les superfícies de les taules i els dispositius electrònics després 

de l’ús de cada grup. 

▪ Per desinfectar el material es pot utilitzar un drap humit amb alcohol de 70º. 

 

Hi haurà habilitat PUNTS COVID a cada comunitat del centre amb solució desinfectant i draps per 

neteja dels dispositius que gestionarà el/la docent responsable de cada grup. Aquí us deixem les 

mesures d’ús habitual dels dispositius i tauletes del centre. 

 

https://drive.google.com/file/d/1BzuYD3IIwxVBJXAW9KR_riDDapEgLH3r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmsVest24tNDCb9pr3uWM4VkxT91noU1/view?usp=sharing
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En cas de demanar material que pugui venir des de casa demanat per tutories i/o especialitats es 

mantindran a l’exterior en quarantena 1 setmana. 

 

3.8 Organització pedagògica: programació general anual 

A la programació general anual (PGA) de l’escola s’inclouen les actuacions previstes a nivell 

escolar pel desenvolupament del projecte educatiu de centre, l’aprofitament amb l’entorn proper 

a l’escola i l’enfortiment del vincle social i cohesió del col·lectiu. A nivell de resultats acadèmics i 

la seva millora es prioritza el seguiment curricular dels continguts clau relacionats segons els 

àmbits.  

 

3.9 Mesures de protecció i gestió de residus, higiene personal i hàbits de neteja 

Les mesures explícites pel covid19 en relació a la gestió de residus, hàbits d’higiene i mesures 

de neteja tant d’espais com utillatge, queden explícitament descrites a l’annex 2 del document i 

als documents de gestió interna del centre. Alguns d’aquests documents són d’ús habitual dels 

delegats d’aula i delegats ambientals. 

- Gestió de residus del centre 

- Protocol de cures i emergència del centre 

- Hàbits saludables a l’aula 

 

3.10 Prevenció i seguiment del pla d’aplicació 

S’estableixen les següents mesures pel seguiment del pla d’actuació: 

La redacció i aplicació d’aquest pla serà una de les estratègies organitzatives de l’escola a la 

seva Programació General Anual. Allà s’establiran uns indicadors d’actuació i, si s’escau 

d’impacte al centre. Tot i així, el pla contempla els següents indicadors propis que facilitaran la 

regulació del que fixa i, si s’escau, la seva modificació. 

 

RESPONSABLES 
La direcció del centre, podent derivar la supervisió de certs aspectes en l’ED, 

coordinadores de cicle, claustre, PAS o consergeria. 

INDICADORS 

DE 

SEGUIMENT 

-  Facilitat d’accés i grau d’agilitat en entrades i sortides. 

- Nombre de modificacions del pla per ajustaments organitzatius no derivats d’una 

causa externa. 

- Percentatge del nombre de retards de l’alumnat. 

- Grau de satisfacció del claustre pel que fa al funcionament de l’estona 

d’esbarjo (zones i franges). 

- Nombre d’incidències disciplinàries. 

- Grau de satisfacció de la comunitat educativa i del claustre pel que fa a les reunions 

telemàtiques. 

- Nombre de dies que el servei de menjador ha utilitzat els espais de pluja. 

- Valoració conjunta amb l’empresa de neteja sobre el Pla de ventilació, 

neteja i desinfecció. 

- Valoració del Claustre sobre el Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

- Valoració del Claustre sobre l’organització i funcionament de les sortides. 

https://drive.google.com/file/d/1tTC-mulCBpVxdjPV9LpqSld7Dc9GGhUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QK548RUmQ93n0E-FKvkE4joL2_fHB6DA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hn4k7BqIgNsd3K_jIXiDu_EhlUdXgbAj/view?usp=sharing
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- Valoració sobre el protocol d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19. 

- Grau de satisfacció de les famílies (Junta AMPA i Consell Escolar) envers l’aplicació 

del pla. 

- Grau de valoració dels protocols derivats. 

PROPOSTES 

DE MILLORA 

Quinzenalment, a través de la Coordinació pedagògica, es valoraran les propostes de 

millora que es podran afegir en aquest Pla. Caldrà presentar i oferir el seu Suport en 

CE. 

 

4- Organització pedagògica del centre 

Es cercarà una organització dels docents el màxim d’estable tot intentant fer equips tancats per 

cicles on els especialistes passin pel mínim de grups estables possibles. Aquesta distribució es 

reflexarà als horaris del professorat i cercarà l’equitat entre el professorat, la dotació d’hores pels 

càrrecs i responsabilitats i fórmules flexibles per no sobrecarregar als docents estables sense 

renunciar a la seguretat i la traçabilitat. 

4.1 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Als espais de reunió i treball del personal docent i no docent del centre s’inclou el punt covid per 

tenir present les mesures d’higiene i s’ha disposat el mobiliari tot garantint el distanciament físic 

de seguretat de 1,5 metres, i en tot cas és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se 

o fins que les condicions epidemiològiques així ho considerin. 

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a l’ús de maquinari del centre 

(màquina d’aigua, cafè, neveres, rentadora...). S’evitarà en la mesura del possible que es 

comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar 

especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. 

Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en 

l’ANNEX 2.i 2.1 

DIES DE REUNIÓ A L’ESCOLA: 
- Òrgans unipersonals: 
 - Direcció/ Cap d’estudis/ Secretària: dilluns/dimecres/divendres 
. dies d’atenció al públic: dimarts 9’00h-11’00h 
. dies de reunions col·lectives: dimecres 
- Col·lectius de coordinació . Coordinació RRLL, LIC, TAC 
- Òrgans de govern 

 

Claustre (Mensual mín.) Telemàtic Consell Escolar (Trimestral mín.) Telemàtic 

Dimecres segons convocatòria (48h per correu 
electrònic) 

Dimecres segons convocatòria (1 setmana correu elec-
trònic) 

 
- Reunions docents 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

NIVELL 

Presencial 

REUNIONS FAMÍLIA  
Telemàtica 

Publicació web CAD 
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Protocol covid Excepcional presencial 

 SEP amb 

 ESPECIALISTES primària 

Protocol Covid 

COORDINACIÓ 

COMUNITAT  
PEDAGÒGICA 

 

COMUNITAT 
Presencial 

Protocol covid  

SEP amb TUTORS 
primària 

Protocol Covid 

  CLAUSTRE / 
ASSEMBLEA  

ED/ PLENARIS I 
CONVOCATORIES 

DEPARTAMENT 

 

  CÀPSULES DE FOR-
MACIÓ INTERNA 

  

 

 

4.2 Plans de treball: coordinacions, comissions i assignació de càrrecs 

En el supòsit d’haver de confinar un grup estable per detecció d’un o més casos, se seguirà el 
pla de contingència que un cop presentat al claustre i al consell escolar quedarà establert pel 
curs escolar 20-21.  

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE DE 
TREBALL I RE-

CURSOS DIDÀC-
TICS PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICI-
TAT  DE SEGUIMENT 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DE CONTACTE AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I PERIO-
DICITAT AMB LA 

FAMÍLIA 

 
EI1 

 
- Quadern 
d’activitats confi-
nades.  

- ‘ConfiFolder 

-Classroom grup 
 
- Web d’escola 

 
 

Teletrobada (Meet) 
diària franja matí 

(Prèvia a les tasques 
ConfiFolder) 

 

No es contempla  segui-
ment telemàtic amb 

l’alumne/a 

 
Setmanalment Via 
telemàtica. 

Per Classroom de 
grup   i web del 
centre 
 
Trucada telefònica 
si s’escau 

 
EI2 

No es contempla  segui-
ment telemàtic amb 

l’alumne/a 

 
EI3 

No es contempla  segui-
ment telemàtic amb 

l’alumne/a 

EP1 
 

- Quadern 
d’activitats confi-
nades.  
‘ConfiFolder 
-Classroom grup 
- Plataforma Inno-
vamat 
- APPS google 

Teletrobada (Meet) 
diària franja matí 
Diària franja tarda 

 
(seguiment tasques 

ConfiFolder) 
 

 
Seguiment individual se-
gons equip docent 

Setmanalment Via 
telemàtica. 
 
Per Classroom de 
grup   i web del 
centre 
 
Trucada telefònica 
si s’escau. 

EP2 
 

EP3 

EP4 
 

- Quadern 
d’activitats confi-
nades. 
 ‘ConfiFolder 
-Classroom grup 
- Plataforma Inno-
vamat 
- APPS google 
 

Teletrobada (Meet) 
diària franja matí 
Diària franja tarda 

 
(seguiment tasques 

ConfiFolder) 
 

Seguiment individual se-
gons feedback amb 
l’equip docent 

Setmanalment Via 
telemàtica. 
 
Per Classroom de 
grup   i web del 
centre 
 
Trucada telefònica 
si s’escau 

EP5 
 

EP6 

 

 

4.3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat NESE 
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A l’escola es durà a terme les activitats habituals (estimulació, sortides, etc.) amb la màxima 

normalitat, respectant les mesures de prevenció i higiene. En aquells infants que comparteixen 

escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es 

mantindrà aquesta modalitat. De fet, l’escola representa una bona oportunitat per reforçar els 

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

capacitats de cada infant o adolescent (OMS, 2020): 

Mascaretes i pantalles facials. SEMPRE fins que les condicions epidemiològiques així ho 

considerin. En general, les mascaretes estan indicades fora del grup habitual de convivència 

i/o quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 metres). En el cas 

d’infants, en el desplaçament fins al centre i en sortir d’aquest. Els recorreguts de passadissos 

en cas que es facin alternatives de barreja de grup estables. Són adequades a partir dels 3 

anys i poden utilitzar-se mascaretes higièniques d’un sol ús o de roba amb filtre si se’n pot 

adaptar la mida.  

No es recomana l’ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o bé si la persona que 

la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda si així ho necessita. Per tant, un infant o 

adolescent que no sigui capaç d’enretirar-se la mascareta de manera autònoma, no n’hauria 

de portar. 

El personal dels centres educatius ha de portar mascareta com a mesura preventiva general 

d’escola i en particular en aquelles activitats en les quals no es pugui mantenir la distància 

física amb els nens, nenes i la visera o protector facial durant la seva jornada laboral, 

especialment quan aquestes activitats impliquin risc de patir esquitxades (alimentació, 

higiene...), dificultat en projectar la veu.... 

Guants. L’ús de guants només es considera necessari per al personal de l’escola. Cal recordar 

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

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

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

enretirar-los 

Material. Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. Quan 

no sigui possible, cal dur a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte després 

de cada ús. També es recomana la neteja i desinfecció de les cadires de rodes que infants i 

joves utilitzin a l’interior del centre, especialment de les superfícies de contacte. 

El material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu ús. Per a 
la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un 

drap net humitejat amb alcohol de 70%. 
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Espais amb poca ventilació. Es procurarà dur a terme les activitats amb molt pocs infants 

simultàniament. Sempre que sigui possible, es mantindrà la porta oberta. 

 

4.4 Pla digital de l’escola 

El Departament d’Educació s’ha compromès a vetllar perquè cada centre educatiu disposi de 

connexió telemàtica i de la formació i els equipaments específics que permetin l’aprenentatge 

telemàtic de tot l’alumnat. També, caldrà disposar de material i documentació per poder 

treballar des de casa i la direcció del centre vetllarà perquè així sigui des del primer dia 

d’aquest curs 2020-2021. Totes les accions pedagògiques per a cada etapa es troben 

recollides en aquest document. Dintre del nostre pla de formació interna tenim previst dur a 

terme una formació docent adreçada al domini i coneixement de l’ús de la Gsuite del centre. 

La direcció del centre conjuntament amb el coordinador DIGITAL vetllarà perquè l’escola 

disposi dels recursos adients específics per poder oferir formació i tutoria telemàtica a l’alumnat. 

Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de confinament total o parcial es contempla a 

la Programació General Anual alguns d’aquests aspectes: 

- Possible inversió per dotar al centre de suficients equipaments digitals per a l’alumnat que ho 

necessiti de forma immediata i prioritzant els nivells de Primària de la comunitat de grans. 

- Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne el suport via 

Ajuntament i Departament d’Educació. 

- Creació d’un compte corporatiu Gsuite a tot l’alumnat des d’Educació Infantil 1 a Primària 6. 

- Establiment de la App CLASSROOM com a tauler comunicatiu entre mestre tutor i grup 

classe, creació d’un espai de xarxa d’una unitat compartida al Drive de recursos, destinat a 

vehicular les propostes educatives de tots els cursos i potencialitat del calendari de google 

compartit amb la comunitat educativa. 

- Priorització de l’aprenentatge de les eines Google i l’entorn virtual d’aprenentatge de l’escola i 

les múltiples opcions a partir de sessions compartides i assessorament i acompanyament del 

claustre i especialment a les noves incorporacions en l’ús de les eines digitals de l’escola. 

- Priorització, des de P3, de material didàctic elaborat d’escola ‘confifolder’ i també de caràcter 

digital pel seguiment curricular de l’alumnat. 

- Transmissió dels materials didàctics de l’escola als entorns virtuals del centre a compartir per 

la comunitat educativa. 

 

5- Concrecions per a l’educació infantil  

Les mesures principals comunes a l’educació infantil i primària són les següents. 

Es recomana que pares i mares només 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 
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mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per 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. 

A continuació s’exposen alguns apartats més específics: 

Joguines. Absència de joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a 

terme aquests processos de manera freqüent i diària seguint les indicacions per a cada material. 

1. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. 2. Les joguines de 

roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne 

a terme el rentat a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. 3. 

Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base 

d’alcohol propílic al 70ºC. 

Sempre que sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable.  

 

⛔ Acollida de matí / tarda: rentat en bossa de joguines de plàstic al rentavaixelles. Punt de 

neteja per altres materials. Ús de rentadora del centre si s’escau. 

Menjador: rentat en bossa de joguines de plàstic al rentavaixelles. Punt de neteja per altres 

materials. Ús de rentadora del centre si s’escau. 

Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material equivalent de 

paper. Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin 

les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin 

al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les 

mans després de fer-ho. Per sortir al pati caldrà repetir el procediment.  

 

⛔ En relació a l’alumnat i al personal docent i no docent de l’escola disposaran de roba i 

calçat d’ús exclusiu per al centre -Bata i crocs-. La roba ha de ser rentada a una 

temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana. (Dimecres i divendres) 

Mascaretes. Les mascaretes sempre estan indicades quan no és possible mantenir el 

distanciament físic de seguretat.  

 

⛔ En relació amb l’alumnat i el personal docent i no docent de l’escola disposaran de 

mascaretes marcades per ús individual. L’escola disposa de punts de neteja covid 

amb  mascaretes per si algú no en disposa puntualment. 

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

termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de 
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seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans 

freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los. 

 

5.1 Pla d’acollida de l’alumnat 

L’escola Joan Casas inclou mesures explícites i detallades al Pla de contingència del centre pel 

curs 20-21. S’inclouen també aspectes recollits al Pla de convivència del centre, aprovat en 

sessió de claustre i degudament presentat al Consell Escolar. 

 

5.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Accions recollides al Pla de contingència pel curs 20.21. 

 

 
6- Concrecions per a l’educació primària 

 
Les mesures principals seran comunes a les de l’educació infantil i primària. 

Es recomana que pares i mares només 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. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per 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. 

 

6.1.Pla d’acollida de l’alumnat 

L’escola Joan Casas inclou mesures explícites i detallades al Pla de contingència del centre 

pel curs 20-21. S’inclouen també aspectes recollits al Pla de convivència del centre, aprovat 

en sessió de claustre i degudament presentat al Consell Escolar. 

 

6.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Accions recollides al Pla de contingència pel curs 20.21. 

 

https://www.ibsalut.es/ciutadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3792-que-haig-de-saber-sobre-l-us-de-guants-per-a-protegir-me-i-protegir-als-altres-del-coronavirus
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ANNEX 
 

1. Mesures de prevenció individual 

 

Distanciament físic 

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

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

infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que 

tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

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

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

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.  

Higiene de mans - Punts covid d’escola 

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

del personal docent i no docent. El tractament del rentat de mans a l’escola es realitzarà 

majoritàriament amb aigua i sabó. Les solucions hidroalcohòliques es reduiran en ús per 

l’entrada i per la sortida a l’escola. Aquí s’inclouen les pautes generals. (abril 20) 

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

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

▪ Abans i després dels àpats 

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

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

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

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis 

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

▪ Abans i després d’anar al WC 

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
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� PUNTS COVID A L’ESCOLA (mapa) 

L’escola ha identificat l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

solució hidroalcohòlica al 70% i sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús als lavabos i 

a les aules. En punts estratègics com entrades principals i aules temàtiques, menjador, 

psicomotricitat i passadissos s’ha inclòs també punt d’higiene personal i utillatge per a ús del 

personal de l’escola. 

S’inclou a les programacions tutorials (PAT) el protocol d’higiene d’espais d’escola amb les 

actuacions i les mesures adoptades per nivells per promoure el rentat de mans correcte i la 

seva importància, la neteja dels materials emprats i les mesures d’autoprotecció. S’inclouen 

també pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en 

els diversos punts d’higiene i lavabos. Protocol gencat.(abril 20) 

 

Ús de mascareta 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle educació 

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria però Sí recomanada per 

l’escola per quan no es pugui mantenir 

la distància d’1’5 m.. 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE 

De 1r a 4t de 

primària 

(6-9 anys) 

No obligatòria si s’està amb el grup de 

convivència dins de l’aula. Sí indicada 

fora del grup quan no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 m. 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE 

De 5è a 6è de 

primària 

(6-9 anys) 

No obligatòria si s’està amb el grup de 

convivència dins de l’aula. Sí indicada 

fora del grup quan no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 m. 

Higiènica amb compliment de 

la norma UNE 

Personal docent i 

no docent 

Recomanable en els grups estables.  

Obligatòria en el trasllat dels 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 m. 

-Mascareta higiènica amb 

compliment de la norma UNE 

 

-Visera protectora de pantalla 

acetato amb compliment de la 

norma UNE 

 

� En entrar a l’edifici els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la 

seva aula. Es recomana la visera protectora/ pantalla durant tota la jornada laboral. En els 

passadissos i als lavabos s’haurà de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres 

grups estables. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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2. Mesures preventives en espais i objectes: ventilació, neteja i 

desinfecció 

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

característiques del mobiliari, estris i materials. 

▪ Pla de neteja i desinfecció adaptat al centre pel servei de neteja municipal en funció dels 

diferents espais i la seva ocupació i concurrència. PENDENT protocol EMISER 

▪ S’empraran només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes 

incompatibles pot provocar intoxicacions. 

▪ La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 

desinfectants. 

▪ Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 

precaució indicades. 

▪ Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de 

reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de 

pas i recepció, etc. 

▪ La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 

persones. Es recomana 10 minuts. 

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais tancats. 

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

l’alumn@t i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

primera ventilació- ABANS d’entrar al matí 

segona ventilació: en sortir al pati de matí 

tercera ventilació- sortida al migdia 

quarta ventilació- entrada de la tarda 

cinquena ventilació: DESPRÉS d’acabar a la tarda 

 

Totes les aules són aptes per poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 

deixaran les finestres obertes durant les classes i en finalitzar les estones lectives les 

portes de les aules obertes per a facilitar la corrent tot generant renovació d’aire. Aquest fet 

condicionarà les temperatures interiors de l’edifici i de les aules, per aquest motiu es 

mantindrà el control segons els termòstats d’aules. 

 

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

diària. Tant l’empresa contractada al respecte, com els usuaris docents o no de l’escola han 

de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana. (maig 20). En general es procedirà a una neteja i desinfecció freqüent d’aquelles 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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superfícies d’ús més comú com les baranes de les escales, poms de portes d’accés, botons 

de llum, claus, aixetes, etc. (solució hidroalcohòlica 70%) tot omplint la graella de seguiment diari. 

1. Les zones interiors són espais d’alt risc per la confluència de persones per això tindran un 

tractament diferenciat en relació a la ventilació, neteja i desinfecció diària. 

 

• Aules de grups estables: neteja general tot garantint la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies 

d’ús més comú com el poms de les portes, les cadires de les aules, etc. Les superfícies de taules de les 

aules s’han de netejar i desinfectar SEMPRE després de les activitats lectives. 

• Aules temàtiques: neteja general diària tot garantint la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies 

d’ús més comú com els poms de les portes, les manetes de les finestres, els punts de llum, espatlleres, 

miralls, etc. Atès la programació d’horaris escolars seran espais també a netejar i desinfectar SEMPRE 

després de les activitats lectives. 

• Lavabos interiors d’edifici i exteriors de pati: neteja i desinfecció en acabar el pati del matí, 

l’estona del menjador i les extraescolars de la tarda. 

• Menjador i els seus lavabos interiors: 

a) menjador com espai d’acollida amb grup estable de matí i tarda: ventilació, neteja 

i desinfecció de mobiliari i estris en acabar els respectius serveis.(XAUXA) 

b) menjador com espai d'àpats: ventilació, neteja i desinfecció en acabar els 

respectius torns assignats. (EMPENTA) realitza neteja de lavabos propis després de l’ús de 

servei. En cas de pluja i ús d’aules de grups estables caldrà realitzar el mateix protocol que 

qualsevol activitat docent. Caldrà netejar lavabos assignats als grups estables en cas d’ús. 

• Passadissos, vestíbuls portes principals i vestíbuls portes d’accés a l’edifici: neteja general 

diària tot garantint la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies de més fàcil accés o més a l’abast: 

taulell recepció, radiadors, vidres de portes etc. 

2. 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 que puguin 

fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions 

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

Gestió de residus 

L’empresa que s’encarrega de la recollida selectiva dels residus escolars és SAVOSA segons 

contractació municipal. L’escola disposa del protocol de gestió de residus, Enguany s’inclou un 

apartat exclusiu pel tractament del rebuig. 

 

� Tractament de manera excepcional de la gestió del rebuig pels mocadors i tovalloletes d'un sol ús 

utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria. S’inclou contenidor amb bossa i 

possiblement amb tapa i pedal en els punts d’higiene covid establerts d’escola. El material personal, 

com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per 

tant, s’hauran de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). Doble bossa pel punt covid del centre. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tTC-mulCBpVxdjPV9LpqSld7Dc9GGhUJ/view?usp=sharing


 

Pla d’actuació i organització de centre      Curs 2020-21 
 

 

 

34 

2.1 GRAELLA DE SEGUIMENT DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS I 

OBJECTES DE L’EDIFICI ESCOLAR 

Aquesta graella diària serà el registre de seguiment per espais comuns (lavabos/ consergeria/ 

peixera/ menjador/ psicomotricitat/ sala de mestres) i aules temàtiques. Inclourà la data i el 

nom de la persona. 

   V= ventilació  ✓= neteja i desinfecció  N= neteja 

NOM I DATA DE REVISIÓ 
Abans de 

l’ús 

Després de 

l’ús 
Diari 

≥ 1 

cop al 

dia 

Setmana 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de l’espai ✓ ✓  ✓  + Mínim 10 minuts 

Manetes i poms de portes i 

finestres 
  ✓    

Superfície de taulells i 

mostradors 
   ✓   

Baranes i passamans 

escales i ascensors 
  ✓    

Cadires i bancs    ✓  
Especialment en les zones que 

contacten amb les mans 

Grapadores i altres 

utensilis d’oficina 
 ✓     

Aixetes   ✓    

Ordinadors   ✓   sobretot teclats i ratolins 

Telèfons i comanda- 

ments 
 ✓    

drap humit amb alcohol 

propílic 70º 

Material electrònic  ✓    
drap humit amb alcohol 

propílic 70º 

Fotocopiadores      
drap humit amb alcohol 

propílic 70º 

Interruptors d’aparells 

electrònics 
  ✓   

drap humit amb alcohol 

propílic 70º 
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V= ventilació  ✓= neteja i desinfecció  N= neteja 

NOM I DATA DE REVISIÓ Abans 

de l’ús 

Després 

de l’ús 
Diari 

≥ 1 cop 

al dia 
Setmana 

Comentaris 

AULES I JOCS INTERIORS 

Ventilació de l’espai ✓ ✓  ✓  + Mínim 10 minuts 

Superfícies o punts de 

contacte freqüent amb les 

mans 

   ✓   

Terra    ✓   

Materials de joc  N ✓   drap humit amb sabó 

Joguines de plàstic  N ✓   
drap humit amb sabó 

(plàtic dur rentavaixelles ) 

Joguines o peces de roba   ✓   Rentadora (>60ºc) 

 

V= ventilació  ✓= neteja i desinfecció  N= neteja 

NOM I DATA DE REVISIÓ Abans 

de l’ús 

Després 

de l’ús 
Diari 

≥ 1 cop 

al dia 
Setmana 

Comentaris 

MENJADOR 

Ventilació de l’espai ✓ ✓  ✓  + Mínim 10 minuts 

Superfícies on es prepara el 

menjar 
✓ ✓  ✓   

Utillatge (plats, gots... )  ✓  ✓  

Amb aigua calenta: rentats a 

elevada temperatura. Sense 

aigua calenta: desinfecció en 

dilució de lleixiu al 0’1% 

Fonts d’aigua   ✓ ✓  drap humit amb sabó 

Taules/taulells ✓ ✓     

Utensilis de cuina  ✓     

Taules per a usos diversos ✓ ✓     

Terra    ✓   
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V= ventilació  ✓= neteja i desinfecció  N= neteja 

NOM I DATA DE REVISIÓ Abans 

de l’ús 

Després 

de l’ús 
Diari 

≥ 1 cop 

al dia 
Setmana 

Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE ROBA 

Ventilació de l’espai ✓ ✓  ✓  
+ Mínim 10 minuts/3 cops al 

dia 

Superfícies on es renten les 

mans 
   ✓  

Especialment després de l’ús 

massiu (després del pati, 

després de dinar) i sempre al 

final de la jornada lectiva. 

Inodors  ✓  ✓  

Terra i altres superfícies    ✓  

Dutxes  ✓     

Cubells de bossa   ✓   
Doble bossa pels cubells amb 

pedal 

 

V= ventilació  ✓= neteja i desinfecció  N= neteja 

NOM I DATA DE REVISIÓ Abans 

de l’ús 

Després 

de l’ús 
Diari 

≥ 1 cop 

al dia 
Setmana 

Comentaris 

ZONES DE DESCANS 

Ventilació de l’espai ✓ ✓  ✓  + Mínim 10 minuts 

Bressols i llits   ✓    

Fundes de matalàs i de 

coixí 
 ✓   ✓ 

Rentat a >60ºC 

Mantes   ✓ ✓  

Terra   ✓    

Altres superfícies   ✓    

 

Adaptat de: ‘Caring for our Children; National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for 

Heallth Safety in Chiild Care and Esarly Education (NRC) Universtiy of Colorado College of Nursing’ aamb les 

indicacions de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària Protecció de la Salut’). L’Agència de la Salut Pública 

de Catalunya. 
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3. Mesures de promoció de la salut i suport emocional 

 

La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no re-

soltes. En aquest sentit es proposa a la Programació General Anual el desplegament 

d’actuacions per a la promoció de la salut, els hàbits saludables i el suport emocional de 

l’alumnat.  

Es preveu que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin l’adaptació progres-

siva de l’alumnat al nou curs i als canvis en les dinàmiques i propostes d’higiene, neteja i ubi-

cació d’espais en el centre educatiu. La situació de confinament i la pandèmia poden haver 

tingut conseqüències emocionals per a molts infants. També pot ser necessari adaptar-se a 

les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els 

mesos de confinament.  

En aquest sentit l’escola inclou en la programació del primer trimestre de curs, en el Pla 

d’acció Tutorial d’escola, tot un seguit de dinàmiques de cohesió i convivència pels grups i els 

seus membres estables. D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a 

consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context com ara:  

▪ Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

▪ Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

▪ Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

 

 

4. Protocol de desenvolupament de símptomes compatibles amb 

la Covid-19 

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

amb la COVID-19 al centre educatiu cal realitzar el següent protocol 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual- aula assignada del centre: Aula 

tutoria/ polivalent EF- secció EP5: entrada pròpia pel pati MAPA 

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- ús de mascaretes precintades al 

punt covid d’escola EP5. 

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

telèfons de consergeria i/o direcció. Coordinadora de comunitat avisa ED qui finalment 

truca a la família. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat, l’equip directiu truca també al 061. 

5. La direcció del centre contacte amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

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

https://drive.google.com/file/d/1Hn4k7BqIgNsd3K_jIXiDu_EhlUdXgbAj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11d2xAX0RtC3eY_hIJC9h4u1eLfrb8cYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11d2xAX0RtC3eY_hIJC9h4u1eLfrb8cYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DFsv4FihIPbeiGKIGiPCEIdwL5FrNcF3/view?usp=sharing
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⛔ En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material de rebuig 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. 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 
Carrer Churruca, 90 (Passatge Cabot i Barba). 08301 Mataró 

Telèfon: 93.693.18.90 
Fax: 93.790.56.04 

Correu electrònic: 

st_mvo.educacio@gencat.cat 

 

 

Canal Salut Pública 061 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/contacte/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

casos, el tancament total o parcial del centre educatiu.  

⛔En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part 

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

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

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

15 

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

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

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per a aquest grup. 

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) → tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/contacte/
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convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 14 dies. 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en 

diferents espais → tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 

tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és 

podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 

dies. 

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

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

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

responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran 

ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la 

direcció. 
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4.1 LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 

símptomes presenta: 

Febre o febrícula  Mal de coll  

Tos  Mal de panxa  

Dificultat per respirar  Vòmits  

Congestió nasal  Diarrea  

Malestar  Dolor muscular  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu  

quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula  Mal de coll  

Tos  Mal de panxa  

Dificultat per respirar  Vòmits  

Congestió nasal  Diarrea  

Malestar  Dolor muscular  

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. En horari d’atenció del 

vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de 

pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 

La família ha de comunicar al centre si l’alumn@ ha presentat febre o algun altre símptoma 

(admin@escolajoancasas.cat). En cas que la situació epidemiològica ho requerís, l’escola pot 

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 

l’arribada a l’escola. 
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4.2 RECOMANACIONS PER A L’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

ESPAI - Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui 

de manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati). Ventilació: a les aules, 

caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i quan canviï el 

grup de persones que hi ha a l’interior. Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació 

que preveu que cada persona disposi d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula, inclosos 

infants, persones acompanyants i persones educadores. Neteja i desinfecció: caldrà 

netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre i quan hi 

hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 

PERSONA ACOMPANYANT - 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 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret 

amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els 

darrers 14 dies. 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, 

hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip 

mèdic de referència. Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat 

per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es 

trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la 

unitat familiar. Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte 

amb el seu infant i haurà 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’haurà 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 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 

correctament posada. 
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5. Declaració responsable de famílies 

 
PENDENT  incloure DEPARTAMENT 
 

6. Mesures i orientacions segons activitats extraescolars 

 
A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents 
edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del 
grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 
 
RECOMANACIONS GENERALS 

Vestuaris. Es tracta d’espais interiors, sovint petits i que, per tant, poden propiciar el contacte 

estret entre persones. Per aquest motiu, seran utilitzats preferentment per part del grup 

estable. Cal garantir una ventilació adequada dels vestuaris, d’almenys 10 minuts 3 

vegades al dia i també entre els diferents grups. La neteja i desinfecció s’hi duran a terme 

diàriament i també quan hi hagi canvi de grup. En la mesura del possible, cal mantenir la 

distància física recomanada. 

Equipaments específics d’ús compartit en els tallers i laboratoris. Quan sigui possible els 

equipaments i materials seran d’ús exclusiu. Quan se’n faci un ús compartit, serà sempre del 

grup estable i caldrà procedir a la neteja i desinfecció entre els diferents grups. S’ha de 

garantir el rentat de mans previ posterior a l’ús. 

Instal·lacions específiques (aules o espais de pràctica dintre dels centres educatius). 

Se n’ha de garantir la ventilació, neteja i desinfecció entre els diferents usos. Cal mantenir la 

distància física de seguretat entre persones i fer ús de la mascareta quan no sigui possible. 

És imprescindible el rentat de mans abans d’accedir a les instal·lacions. S’han instal·lat punts 

de neteja covid amb dispensadors de gel hidroalcohòlic a les zones principals d’accés. 

Per als ensenyaments que impliquen serveis a les persones. S’aplicaran les mesures 

adequades a cadascuna de les activitats, tenint en compte la protecció individual i les 

mesures destinades a reduir la transmissió. 

Circulació pels passadissos i accés al pati: Els docents hauran de vetllar perquè els 
diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i 
mantenir la distància física. 
 

Patis: La sortida al pati ha de ser seqüenciada. Cada grup ha d’ubicar-se al seu espai marcat 
i diferenciat. 

 

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts 
per tal de garantir les mesures de distanciament físic. 

Els espais del pati s’establiran segons el nombre d’alumnat real per aprofitar al màxim els 
metres quadrats per alumne. 

El temps de desplaçament entre grups serà de 5 minuts entre grup i grup, per cada 
itinerari coincident, per evitar cap contacte entre grups. 
 



 

 

 

 


 

Accions contràries a la convivència 
 

Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada una falta 

greument perjudicial per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la 

no possibilitat de l’alumne d’assistir al centre.  

 

Posteriorment, si s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a l’alumne, personal 
docent i no docent. 

 
 
 
  

Pla d’aplicació 
 
 

Divendres 28  d’agost 
 
Enviament telemàtic als membres docents per lectura prèvia. 
 
Presentació  del  Pla  d’actuació 2021  al Consell escolar i a la Inspecció de Serveis 
Territorials MVO 
 
 
 
Dimecres 2 de setembre 
 
Inici de les tasques distributives d'adequació d’espais i d’instal·lacions 


