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1. Introducció 

 

a. Rellevància de la pandèmia. 

L’afrontament 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 dels centres educatius 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 les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un 

confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants 

tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells 

de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una 

dificultat d’aprenentatge. 

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària 

l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera 

notable el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. 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. 

Com que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les 

dades publicades en referència als infants són insuficients per tal de 

poder assegurar cap hipòtesi sobre la repercussió de l’enfermetat i el 

seu potencial transmissor ja que manquen estudis fiables i les poques 

proves diagnòstiques practicades a nens/es des de l’inici de la 

pandèmia fan que no es pugui arribar a certes conclusions més 

favorables per a l’educació en la presencialitat, per tant, s’ha de ser 

molt cautelós en aquest tema en concret. 
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b. Principis del Pla 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-

2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri 

entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta 

gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de 

qualitat. 

- 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, 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 proposades, els centres educatius procuraran 

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

identificació de casos i de contactes. 

 

c. Valors del Pla 

 

- Seguretat: entorns estables, minimitzar riscos 

- Salut: evitar la transmissió i identificar la traçabilitat, higiene i prevenció. 

- Equitat: afavorir la presencialitat per a la igualtat d’oportunitats 

- Vigència: al llarg del tot el curs escolar però modificable depenent de 

l’evolució de la pandèmia. 

 

d. Principis bàsics: 

- Estabilitat: per afavorir la traçabilitat i reduir la transmissió, grups 

estables d’alumnes i docents. 

- Higiene i prevenció:  

 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). 
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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: 

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  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. 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de 

mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol 

ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es recomana la 

col•locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del 

personal de l’escola. 

S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, 

cançons...) per promoure el rentat de mans correcte i la seva 

importància. 
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Cal que es col•loquin pòsters i cartells informatius explicant els 

passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de 

rentat de mans. 

 Ventilació: 

- Es mantindran les finestres i portes de les aules obertes per tal que hi 

hagi ventilació constant. 

- Als mesos més freds, la porta de l’aula oberta i es ventilarà 10 min 

cada canvi de classe. 

 

  Ús de mascareta: 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

1r cicle d’educació 

infantil (0-3 anys) 

No indicada _ 

2n cicle d’educació 
infantil (3-6 anys) 

No obligatòria, recomanable. Higiènica amb 
compliment de la 

norma UNE 

De 1r a 4t de primària Obligatòria* menys a l’hora de 

menjar que es farà a l’aire lliure 
(pati) i mantenint la distancia de 
seguretat (1,5m) 

 

Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE 

A partir de 5è de 
primària, secundària, 
batxillerat, formació 
professional i centres 
de 

formació d’adults 

Obligatòria * menys a l’hora de 

menjar que es farà a l’aire lliure 
(pati) i mantenint la distancia de 
seguretat (1,5m) 
 

 

Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Obligatòria en els grups estables. 
Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents grups, 
quan no forma part del grup de 
convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 
compliment de 
la norma UNE 

 

*Obligatòria en aquests moments de la pandèmia, pot variar 
segons la situació epidemiològica. 

 
El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva 
titularitat, abans de  l’inici de curs mascaretes higièniques per a 
tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques 
per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 
durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats 
concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de 
distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 
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A més, i de manera particular, es lliurarà material complementari 
(pantalles de  protecció facial, mampares, mascaretes amb visió 
de llavis, mascaretes FFP2...) per a situacions específiques. 

 

- Accés al centre educatiu:  

 Sense simptomatologia: 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus 

fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a 

través de la qual: 

▪ Faran 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 disposaran d’una llista de comprovació de símptomes 

(vegeu annex ). La família ha de comunicar al centre si ha presentat 

febre o algun altre símptoma.  

En cas que la situació epidemiològica i/o el centre ho requerís es 

podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals com 

la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 Sense esdevenir un contacte estret d’un malalt de COVID19 

 Sense ser persona de risc 

 

- Neteja, desinfecció i ventilació adequada ( veure el Pla de neteja) 
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2. Contingut del Pla 

 

a. Diagnosi 

El confinament a les escoles de màxima complexitat ha estat  un període 

dur i d’adaptació difícil  tant per a l’alumnat com per als docents  en 

general i, després de l’experiència viscuda, queda palès que l’essència 

de l’educació és presencial i social i que juga un paper molt 

important en l’equitat  i la igualtat d’oportunitats dels infants. 

Partint de la base que la majoria de l’alumnat del centre no tenia correu 

electrònic, el primer pas va ser trucar un per un a TOTES les famílies de 

l’escola (es van encarregar els tutors/es fent ús dels seus telèfons 

propis) amb els següents objectius: 

- Contactar i conèixer la situació de les famílies durant el confinament 

- Disposar d’una base de dades bàsiques per a iniciar un treball 

educatiu a distància: nombre de dispositius i connectivitat, nombre de 

alumnes i dispositius compartits, correu electrònic de contacte... 

Amb les dades recollides, les limitacions detectades van ser grans ja que 

la major part de l’alumnat disposava de connexió amb dades a través de 

telèfons mòbils principalment dels progenitors i que havien de compartir 

amb altres membres de la família i que podien fer ús quan el pare/mare 

estaven a casa (per tant, en horari limitat i condicionat a la situació 

laboral de la família).  

Reunit el claustre es va acordar: 

- Establir relació periòdica amb les famílies per tal de mantenir-les 

informades i connectades al centre per tal de poder ajudar en les 

necessitats que poguessin sorgir al llarg del confinament 

(principalment per correu electrònic i per telèfon amb les famílies 

sense connectivitat). 

- Proporcionar una feina sistemàtica setmanal a l’alumnat que fos 

senzilla, competencial, que l’alumne pogués fer sense ajuda i que 

impliqués un seguiment educatiu. 

- Establir la periodicitat de les reunions de coordinació del professorat, 

els claustres i altres possibles reunions de manera telemàtica i les 

eines de traspàs de la informació (whatsapp, Jitsi, Meet, correu 

electrònic, Nodes del centre...) 
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La resposta de tota la comunitat educativa ha estat molt bona i ha 

provocat una reflexió i unes propostes de millora per a un possible futur 

confinament: 

- Establir una app educativa de relació amb les famílies que faciliti 

la comunicació més fluïda. 

- Prioritzar el coneixement bàsic per a l’ús educatiu de les 

tecnologies digitals tant en els alumnes (presencial a l’inici del curs) 

com en les seves famílies (a través de vídeo-tutorials adaptats pel 

claustre del centre) per tal de facilitar l’aprenentatge a distància en 

cas d’un eventual confinament futur. 

- Millorar la formació del claustre en l’ús de les TIC a nivell d’usuari i 

com a eina educativa (Entorns d’aprenentatge virtual) 

- En cas de confinament parcial o total, els alumnes s’emportaran els 

llibres de text, les llibretes i el material escolar que es cregui oportú 

per tal de facilitar el seguiment acadèmic a distància de TOT 

l’alumnat encara que NO disposin de connexió a internet. 

 

b. Organització dels grups estables 

CURS - 

NIVELL - 

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNE 

S 

PROFESSO 

RAT 

ESTABLE 

(si se sap, 

escriure’n 

els noms) 

ALTRES 

DOCENTS 

que 

intervenen 

(amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup (TIS, 

educador/a 

EE, TIE, 

Aux d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

eductiva 

que intervé 

puntualment 

en aquest 

grup (amb 

mesures de 

seguretat): 

professional 

s SIEI, 

SIAL, 

monitors...) 

ESPAI 

estable 

d’aquest 

grup 

P3 14  
Raquel Peiró 

 TEI: Ester 
Puente 

 Aula P3 

P4 16  
Silvia Francino 

Olga 

Compte 

  Aula P4 

P5 18  
Ester Garcia 

Olga 

Compte 

  Aula P5 

1R PRI 
 

16 Sara Aura 
(Carmen 
Fernández) 

Belen 
Moreno 

Vetlladora  Aula 1r 

2N PRI 16 Judit Serra Belen 

Moreno 

  Aula 2n 

3R PRI 18 Jose Luis 
Moreno 
 

Isa Rufí TIS: Rubén 
Rubio 

 Aula 3r 
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4T PRI 21 Jordina 
Abellán 

Carme 

Fortuny 

  Aula 4t 

5È PRI 17 Josh Diaz Marina 

Castellarna

u 

  Aula 5è 

6È PRI 16 Marina 
Buendia 

Marina 
Castellarnau 
Loli Ruiz 

  Aula 6è 

 

El grups estables, que corresponen als grup-classe, estaran organitzats de tal 

manera que rebin els aprenentatges de les àrees pel mínim nombre de docents 

(3 per cicle) per tal de facilitar la traçabilitat i minimitzar riscos en fer les 

relacions el més estables possibles i reduint dràsticament els canvis. A cada 

cicle, 1 dels mestres dels grups estables farà l’anglès i es repartiran les àrees 

entre els 3 docents que pertanyen als grups estables. Per tant l’aprenentatge 

serà més globalitzat. 

 

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 

(atenció a la diversitat) 

L’atenció a la diversitat es farà SEMPRE dins l’aula ordinària i del propi grup 

estable dels alumnes susceptibles de fer ús de mesures addicionals i/o 

intensives per tal d’evitar la barreja d’alumnes amb altres grups i disminuir el 

risc de contagi. 

La presència de dos mestres a l’aula seguint diferents models d’ensenyança 

– aprenentatge serà la tònica habitual als cicles. 

 

 

d. Organització de les entrades i sortides 

PORTA LATERAL: 

ENTRADA: Els docents de 1r, 2n i 3r estaran a la porta per agafar la filera 

només obrir. Cada curs farà filera amb els seus tutors al camp de futbol (1r i 2n 

a mà dreta i 3r a mà esquerra), es prendrà la temperatura als alumnes i un cop 

revisada tota la classe, ja podran entrar a l’aula per la rampa i la porta principal 

(1r i 2n) i per les escales i la porta principal. 

SORTIDA: Els alumnes de 1r i 2n sortiran per la porta principal i la rampa fins a 

la porta lateral. Els alumnes de 3r sortiran per la porta principal i les escales fins 

a la porta lateral. 
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PORTA VERDA:  

ENTRADA: Els docents de 4t, 5è i 6è estaran a la porta per agafar la filera 

només obrir. Cada curs farà filera amb els seus tutors entrant a mà dreta (pati 

de terra lateral) els alumnes de 4t i 6è i al pati principal al costat de la caseta 

pintada (5è), es prendrà la temperatura als alumnes i un cop revisada tota la 

classe, ja podran entrar a l’aula per les escales i la porta principal (alumnes de 

5è) i per la porta d’emergència de darrera (4t i 6è). 

SORTIDA: Els alumnes de 5è sortiran per la porta principal i les escales fins a 

la porta verda. Els alumnes de 4t i 6è sortiran per la porta d’emergència de 

darrera fins a la porta verda. 

PORTA AUTOVIA: 

ENTRADA: Les mestres d’infantil estaran a la porta per agafar la filera dels 

alumnes i col·locar-los per tal de prendre la temperatura a: 

- P5: al costat de la valla del pati d’infantil (BLAU) 

- P4: a la paret-finestra de la classe de P4 (VERMELL) 

- P3: a la rampa d’entrada al mòdul d’infantil (amb 1 adult acompanyant 

amb mascareta). VERD 

SORTIDA: les fileres d’infantil es col·locaran per tal que les famílies els recullin 

de la següent manera: 

- P5: al costat de la valla del pati d’infantil BLAU 

- P4: al costat de la valla lateral de la classe de P4 VERMELL 

- P3: a la rampa d’entrada al mòdul d’infantil amb 1 adult acompanyant 

amb mascareta). VERD 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i 

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència 

els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta 

fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 

metres de distància de seguretat. 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

1r, 2n i 3r (amb 

mascareta) 

Porta lateral primària Entrada 9 h - Sortida 12.30 h 
Entrada 15 h - Sortida 16.30 

h 

4t, 5è i 6è (amb 

mascareta) 

Porta verda primària Entrada 9 h - Sortida 12.30 h 
Entrada 15 h - Sortida 16.30 

h 
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P3, P4 i P5 Porta autovia  Entrada 9 h - Sortida 12.30 h 
Entrada 15 h - Sortida 16.30 

h 

 

e. Organització de l’espai d’esbarjo 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de pati, farem torns: 

 

Definició d’espais d’esbarjo de primària: 

ESPAI 1: Camp de futbol  ESPAI 2: Pista central ESPAI 3: Pista de 

bàsquet 

 

f. Relació amb la comunitat educativa 

 

 REUNIONS: Els claustres, els Consells escolars i altres reunions 

que impliquin alta concentració de persones (més de 5) es faran 

de manera telemàtica (la previsió del calendari de claustres i 

consells escolars  estarà inclosa a la Programació General Anual 

del curs 20-21). Les reunions presencials es podran realitzar 

sempre que es mantinguin les mesures de seguretat, però es 

recomana el format telemàtic sempre que sigui possible. 

 
 Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les 

famílies: 

 

Les reunions d’inici de curs i les reunions de tutoria amb les 

famílies es faran de manera virtual sempre que sigui possible. En 

cas contrari, s’intentarà fer de manera telefònica o presencial 

sempre mantenint les mesures de seguretat tot i que es 

fomentarà la virtualitat sempre. La previsió del calendari de 

reunions d’inici de curs amb les famílies també constarà a la 

Programació General Anual del curs 20-21 (al llarg del mes 

d’octubre). 

 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE PATI 

P3-P4-P5 Espai 1-2-3 (pati infantil dividit en zones) en 
l’horari habitual: 11 – 11,30h 

1r - 2n - 3r de primària Espais 1-2-3 en horari 10,30 a 11h. 

4t, 5è i 6è de primària Espais 1-2-3 en horari habitual: 11-11,30h 
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 Procediments de comunicació amb les famílies: 
 
Atenció de la direcció a les famílies: Es preveu atenció telemàtica 
mitjançant trucada o videotrucada de dilluns a divendres de 9,30 a 11h 
per tal de resoldre dubtes i comunicar-se amb les famílies que així ho 
desitgin. També fora d’aquest horari demanant cita prèvia. 
 
Atenció de secretaria a les famílies: Es preveu atenció telefònica o per 

correu electrònic. 
 
Correu electrònic: La major part de les famílies disposen de correu 
electrònic. 
 
Telefònic: Amb les famílies que no disposin de correu electrònic o 

tinguin accés limitat a internet. 
 
Aplicació educativa de comunicació: L’escola està buscant una 
aplicació de mòbil per tal de facilitar la comunicació amb les famílies 
(previsió d’implantació per al curs 20-21). 
 
Nodes/web del centre: La pàgina web de l’escola es manté actualitzada 
amb les informacions rellevants per a les famílies. 
 

 Formació en l’ús de les eines digitals de comunicació i seguiment 

amb les famílies: 

 

Videotutorials: sobre com fer ús de les diferents eines segons el 

tipus de dispositiu (mòbil, tauleta, PC...) 

 

Referent digital: El tutor/a del grup estable serà el referent 

encarregat de donar suport digital a les famílies (especialment si 

es produeix algun període de confinament) que, al mateix temps, 

rebrà suport de la comissió TIC del centre. 

 

g. Servei de menjador 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir 

que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables. 

Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat 

entre tots els comensals. 

També cal indicar quins espais s’utilitzen per les activitats de migdia 

adreçades a l’alumnat usuari de menjador. 

 
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de menjador, farem torns: 
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CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR 

Infantil 12,30 – 13,15 h 

1r -2n -3r 13,15 – 14 h 

4t – 5è- 6è 14-14,45h 

 
Les taules seran per grup estable (3 taules separades entre elles). 
Només no podran portar mascareta un cop estiguin asseguts i menjant. 
Les activitats en horari de menjador es faran al pati sempre que sigui possible 
en els espais d’esbarjo (ESPAI 1 – ESPAI 2 – ESPAI 3) que s’hauran de 
subdividir en 2 zones cada espai. 
Els alumnes d’ infantil faran la migdiada a la sala coberta polivalent. 
En cas de pluja o vent que impossibiliti que els alumnes estiguin en espais a 
l’aire lliure, es faran servir els següents espais i amb els següents grups: 
 

CURS-NIVELL-GRUP ESPAIS 

Infantil AULA POLIVALENT COBERTA 

1r -2n -3r AULA SUPORT INFANTIL 

4t – 5è- 6è Passadís davant del MENJADOR 

 
Els grups estables es distribuiran en l’espai assignat mantenint  les distàncies 
amb els altres grups estables i hauran de fer ús de la mascareta (excepte 
l’alumnat d’educació infantil). 
  
Els torns i grups de menjador es concretaran al setembre quan tinguem 

més informació sobre el nombre d’usuaris del servei. 

h. Extraescolars 

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

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de 

seguretat o utilitzant la mascareta. 

La previsió sobre les activitats complementàries que es faran al centre al curs 
20-21: 

Manualitats, karate i multiesport. 
 

ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONA 

L 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 
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Els grups i les activitats extraescolars es concretaran al setembre quan 

tinguem més informació sobre el nombre d’usuaris del servei.  

Recomanacions Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)  

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan 

s’accedeix al pavelló, si és el cas. 

- Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 

- Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

- En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, 

mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament. 

- Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Recomanacions Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan 

s’accedeixi al centre. 

- Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables 

durant tot l’entrenament. 

- Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 

finestres obertes durant tot l’entrenament. 

- Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

Recomanacions Arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica...)  

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

- Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 

finestres obertes durant tota l’activitat. 

- Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

- Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi 

hagi canvi de grup. 
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i. Activitats complementàries 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres 

activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es 

fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari.  

En cas de programar sortides fora del centre durant el curs 20-21 es 

recolliran a la Programació General Anual, l’organització de les mateixes 

seguirà les mesures de seguretat i prevenció. 

Per tal d’evitar riscos innecessaris, el centre restringirà el nombre de 

sortides durant el curs 20-21 en espera de l’evolució de la pandèmia. 

 

 

 

j. Pla de neteja 

 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 

 

S’han de seguir les directius dels dos documents del Departament de Salut:  

- Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

- Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i 
la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 
intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

 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. 
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+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 

 

 

 

 

 

 Abans 
de 
cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales 

      

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

      

Aixetes       

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

      
 

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

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores      
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+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 

 
 Abans 

de 
cada 
ús 

Després 
de 
cada ús 

Diàriamen
t 

≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC 
INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

      
37 

Terra       

Materials de 
jocs 

 n    També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

 
Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n    

Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots, 
coberts... 

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

Taules       

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       
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+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriamen
t 

≥ 1 
vega
da al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

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

Inodors      

Terra i 
altres 
superfícies 

     

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

      

ZONES DE DESCANS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Bressols i 
llits 

      

 
També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra      També si hi ha un canvi de 
grup d’infants Altres 

superfícies 

     

 

Per tal de poder gestionar de manera correcta la neteja i poder complir 

amb les mesures d’higiene i prevenció enumerades als apartats 1.d.  i 2.j. 

del següent pla, l’escola fa constar que, 

 Li manca el següent material: 

- 4 dispensadors de sabó 

- 6 dispensadors secamans de paper 

- 12 paperes amb pedal 

- Canviar les actuals paperes del pati, que són molt brutes i s’han d’obrir 

per sota per altres més netes en què es pugui canviar la bossa amb més 

facilitat. 
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- Pòsters o cartelleria informativa de qualitat sobre els aspectes d’higiene i 

de prevenció 

 Demana els següents serveis: 

- Neteja profunda de finestres per tal de poder obrir-les per a fer la 

correcta ventilació. 

- Personal de neteja a mig matí per tal de netejar i desinfectar zones d’ús 

comú amb molta afluència com ara lavabos i zones de pas. 

- Reforç o suport al conserge titular per tal de ajudar en tasques 

d’entrades i sortides esglaonades, obertura de portes a famílies que 

puguin venir a recollir fills/es malalts, proporcionar material per a 

dipositar residus... 

 

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

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al 
centre és el director o 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. 
 
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. Per tant, cada centre escolar 
tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una 
sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els 
serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

 

En essència, 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. 
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 o adolescent. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 
061. 

5. El centre ha de contactar 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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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: 

 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 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. 
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 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. 
 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19 
 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT PER 

A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- 

LO FINS QUE 

EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

INF-PRI Aula d’EE Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip 

directiu 

INF-PRI Biblioteca Docent del grup 

estable o docent 

que el té a l’aula 

en el moment de 

la detecció. 

Tutor/a o un 

membre de 

l’equip directiu. 

Membre de 

l’equip 

directiu 

 
 
 

SEGUIMENT DE CASOS 
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ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 
 LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 
  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 
  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 
  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 
  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 
  nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 
  persona que ha  contacte amb 
  fet les  salut i farà 
  actuacions i el  seguiment del 
  nom del familiar  cas) 
  que l’ha vingut a   

  buscar)   

     

     

...     

 
 

l. Seguiment del pla 

El seguiment del Pla es farà mitjançant una comissió de COVID-19 formada 

per: 

- Directora 

- Gestor/a Covid 

- Coordinadora Riscos Laborals 

- Coordinadores de cicle 

- Altre personal que vulgui col·laborar. 

Funcions de la comissió COVID-19: 

- Fer seguiment, valorar i avaluar el pla 

- Fer propostes de millora del pla 

- Fer propostes de modificació del pla, si s’escau. 
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3. Concrecions per a l’educació infantil 

 

a. Pla d’acollida de l’alumnat 

Acollida i adaptació de P3: 

Opció A: Adaptació de 2 setmanes de durada en què l’entrada dels alumnes 

de P3 es faria a les 10h per a no coincidir amb la resta d’alumnat, 

organitzats en grups de 4/5 alumnes cada dia amb dos mestres a la classe. 

Dilluns 14 
 

5 alumnes 
(A) 

Dimarts 15 
 

5 alumnes 
(B) 

Dimecres 16 
 

4 alumnes 
(C) 

Dijous 17 
 

5 alumnes 
(A) 

Divendres 18 
 

5 alumnes (B) 

Dilluns 21 
 

4 alumnes 
(C) 

Dimarts 22 
 

5 alumnes 
(A) 

Dimecres 23 
 
SANTA 
TECLA 

Dijous 24 
 

5 alumnes 
(B) 

Divendres 25 
 

4 alumnes (C) 

 

HORARI: de 10 a 12,30 i de 15 a 16,30h. 

Opció B: Adaptació d’1 setmana de durada en què l’entrada dels alumnes 

de P3 es faria a les 10h per a no coincidir amb la resta d’alumnat, 

organitzats en grups de 4/5 alumnes cada dia amb dos mestres a la classe. 

Dilluns 14 
 

5 alumnes 
(A) 

Dimarts 15 
 

5 alumnes 
(B) 

Dimecres 16 
 

4 alumnes 
(C) 

Dijous 17 
 

7 alumnes  
(A + 2B) 

Divendres 18 
 

7 alumnes  
(C+3B) 

 

HORARI: de 10 a 12,30 i de 15 a 16,30h. 

 

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

famílies acompanyants dels alumnes de P3 hauran de: 

- Màxim 1 persona acompanyant amb mascareta. 

- Mantenint la distància de seguretat en tot moment amb el personal del 

centre i les altres persones acompanyants. 

- Portaran a l’alumne fins a l’entrada del mòdul d’infantil on està la classe 

de P3. 

- La recollida la faran d’igual forma, la tutora cridarà els acompanyants 

d’un en un per tal que s’apropin a recollir el seu fill/a. 

- Un cop feta la recollida, s’haurà de sortir del centre. 
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b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Mesures a prendre en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el 

centre en relació amb aquesta etapa educativa.  
 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 

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

   L’ALUMNE/A  

P3 Activitats molt 
visuals i lúdiques 
(videos, 
fotografies, 
dibuixos, 
pel·lícules 
cançons, jocs 
interactius…) 
 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic 

1 cop al mes per 
videoconferència 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 

P4 Activitats molt 
visuals i lúdiques 
(videos, 
fotografies, 
dibuixos, 
pel·lícules 
cançons, jocs 
interactius…). 
Activitats de 
grafisme, 
discriminació so-
grafia, 
introductories a la 
lecto-escriptura… 
 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic 

1 cop al mes per 
videoconferència 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 
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faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

P5 Activitats molt 
visuals i lúdiques 
(videos, 
fotografies, 
dibuixos, 
pel·lícules 
cançons, jocs 
interactius…). 
Activitats de 
grafisme, 
discriminació so-
grafia, 
introductories a la 
lecto-escriptura… 
 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic 

1 cop al mes per 
videoconferència 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 
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4. Concrecions per a l’educació primària 

a. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Mesures a prendre en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el 

centre en relació amb aquesta etapa educativa.  
 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

1r Activitats 
sistemàtiques de 
diferents àrees 
amb support 
audiovisual 
(videos, tutorials, 
cançons, 
pel·lícules, fitxes 
digitals 
d’autocorrecció…) 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic i/o 
videoconferència 

1 cop al mes per 
videoconferencia i 
quan s’escaigui. 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 

2n Activitats 
sistemàtiques de 
diferents àrees 
amb support 
audiovisual 
(videos, tutorials, 
cançons, 
pel·lícules, fitxes 
digitals 
d’autocorrecció…) 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic i/o 
videoconferència 

1 cop al mes per 
videoconferencia i 
quan s’escaigui 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 
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3r Activitats 
sistemàtiques de 
diferents àrees 
amb support 
audiovisual 
(videos, tutorials, 
cançons, 
pel·lícules, fitxes 
digitals 
d’autocorrecció…) 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic i/o 
videoconferència 

1 cop al mes per 
videoconferencia i 
quan s’escaigui 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 

4t Activitats 
sistemàtiques de 
diferents àrees 
amb support 
audiovisual 
(videos, tutorials, 
cançons, 
pel·lícules, fitxes 
digitals 
d’autocorrecció…) 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic i/o 
videoconferència 

1 cop al mes per 
videoconferencia i 
quan s’escaigui. 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 

5è Plataforma digital: 
SNAPPET 
Activitats 
sistemàtiques de 
diferents àrees 
amb support 
audiovisual 
(videos, tutorials, 
cançons, 
pel·lícules, fitxes 
digitals 
d’autocorrecció…) 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic i/o 
videoconferència 

1 cop al mes per 
videoconferencia i 
quan s’escaigui 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 
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faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

6è Plataforma digital: 
SNAPPET 
Activitats 
sistemàtiques de 
diferents àrees 
amb support 
audiovisual 
(videos, tutorials, 
cançons, 
pel·lícules, fitxes 
digitals 
d’autocorrecció…) 
Les activitats 
propostes i les 
instruccions es 
faran arribar a les 
famílies per correu 
electrònic i també 
estaràn penjades 
al NODES del 
centre. 

1 cop a la setmana 
per correu 
electrònic i/o 
videoconferència 

1 cop al mes per 
videoconferencia i 
quan s’escaigui. 

Mínim 1 cop a la 
semana per correu 
electrònic i/o 
telefònic i sempre 
que sigui 
necessari 

 

- En cas de confinament parcial o total, els alumnes s’emportaran els 
llibres de text, les llibretes i el material escolar que es cregui oportú per 
tal de facilitar el seguiment acadèmic a distància de TOT l’alumnat encara 
que NO disposin de connexió a internet. 

- S’ha de tenir present que NO tot l’alumnat disposa d’un dispositiu adient 
(tauleta, portàtil o PC) i/o connexió a internet per tal de poder seguir el 
curs a distància i caldrà intentar solucionar aquesta escletxa digital amb 
mitjans propis del centre o aliens (Ajuntament, Departament d’Educació, 
altres...) 

 
El curs 20-21 es mantindrà el SEP com a mesura de suport educatiu ja que: 

- Està organitzat per nivells, per tant, per grup-classe, que ja són grup de 
convivència (no hi ha haurà barreja amb altres grups d’alumnes) 

- Es procura que el tutor/a o un mestre del cicle sigui el docent que s’encarregui 
de portar el SEP d’aquell grup. 

- El SEP es porta a terme en grups reduïts (entre 5-7 alumnes) al seu espai de 
grup de convivència per tant no cal una desinfecció prèvia.  

- És una eina d’equitat i de millora molt important per al nostre alumnat. 
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5. Referències bibliogràfiques. 

 

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, 

Secretaria de Polítiques educatives, Departament d’Educació, 

Generalitat de Catalunya. 

-  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el 

marc de la pandèmia per COVID-19, Departament d’Educació, 

Generalitat de Catalunya. 

- Preguntes més freqüents i guia per a elaborar el pla d’organització dels 

centres educatius per al curs 2020-2021, Departament d’Educació, 

Generalitat de Catalunya 

 


	+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja
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