
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

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 els alumnes a una educació 

de qualitat.  

S’ha elaborat en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut 

contemplades en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia(que va aprovar el PROCICAT en el mes de juliol). I es complementa amb les 

Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives. 

 

Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació que es comunicaria a 

les famílies. Les mesures definitives s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, 

amb caràcter general o territorial. 

Per que fa a la seva vigència: “totes les mesures proposades seran vigents al llarg de tot el curs 

escolar i en coherència amb la realitat del centre educatiu. El marc que es proposa ha de ser 

fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

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

(Estefania Vilella Moreno).  

Les famílies, han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a 

seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de 

qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els 

Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en 

relació a la gestió de casos. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P3 

 

11 
1 

Laura Bonet 

Tresa Mor 

Sandra Arroyo 

 Laura Jiménez 

 

Mòduls 

infantil 

 

 

P4-P5 

 

9+8 

1 

Montse Caselles 

Tresa Mor 

Marta Messegué 

Laura López 

 

Mòduls 

infantil 

 

 

1r-2n 

 

   9+7 
1 

Rosa Masip 

Estefania Vilella 

Sílvia Rupas 

Laura Jiménez 

Sandra Aroyo 

 

Aula 1.6 

 
Aula 1.4(informàtica) 

Aula1.1 (racons) 

 

3r-4t 

 

   10+5 

1 

Xavier 

Estefania Vilella 

Sílvia Rupas 

 Laura Jiménez  

Sandra Arroyo 

 

Aula 1.2 

 
Aula 1.4(informàtica) 

Aula1.1 (racons) 

 

5è 

 

      11 

1 

Tere Martorell 

 

Marta Messegué 

Laura Jiménez  

Sandra Arroyo 

 

 

Aula 0.2 

 
Aula 1.4(informàtica) 

Aula1.1 (racons) 

 

6è 

 

      18 

1 

Marta Sangrà 

 

 

Marta Messegué 

Laura Jiménez  

Sandra Arroyo 

 

Aula 1.5 

 
Aula 1.4(informàtica) 

Aula1.1 (racons) 

 

 

Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o 
tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden 
formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació 
inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un 
professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup 
estable. 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 l'ús de la mascareta. Igualment, 
fora del grup de convivència estable, quan coincideixen persones de diferents grups 
(desplaçaments pel centre, aules de suport, claustre del professorat, etc.) cal extremar les 
mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si 
es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que 
no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la 
taula de símptomes. 
 
 
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 Febre o febrícula 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll 

 Congestió nasal 

 Mal de panxa 

 Vòmits i/o diarrees 

 Mal de cap 

 Malestar 

 Dolor muscular 

No es pot anar a l’escola, si l’alumne  presenta alguna de les següents situacions: 

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

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

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada 
de COVID-19. 
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la 
família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu (veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de 
Pediatria”). 

Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies del centre (ANNEX 1). 



En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 
així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 
seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

L’aula de confinament (d’ús individual) serà : AULA SUPORT 0.3  

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.  

Es pren la temperatura. 

Es contacta amb la família per tal que vinguin a buscar a l’infant. Si no es localitza a la família caldrà 

romandre amb l’infant al centre. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061. 

Davant d’un cas d’un alumne o personal del centre sospitós de covid-19 que romandrà al seu domicili, 

l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. 

En cas, que es doni algun cas de COVID-19 al centre: cal comunicar-ho al servei territorial , que ho 

comunicarà a Salut pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que cal 

prendre. 

Les mesures que cal prendre en un centre davant un cas positiu de COVID-19, les decideix les autoritats 

sanitàries competents. 

 

 Persona responsable de reubicar l’alumnat: docent del grup estable o docent que té  a l’aula 

en el moment de la detecció. 

 Persona que custodia l’alumne fins que el vinguin a buscar: membre equip directiu. 

 Persona responsable de trucar a la família: membre equip directiu. ( 

 a poder ser sempre la directora del centre) 

 Persona responsable de comunicar el cas als serveis territorials: directora del centre 

(Estefania Vilella Moreno). 



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

 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, l’esquema  
mostrat. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 s’haurà de col·locar una 
mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar- se en contacte amb el seu 
centre d’atenció primària el més ràpidament possible. 

 

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

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es coordinaran per tal de 
posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació i col·laboració dels 
serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. 
 
 

 Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a  l’espera 
dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu,  poden 
reincorporar-se al centre educatiu. 
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han 
de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests 
germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 
necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

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

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

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



primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es 

mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 

hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 

 

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

 
GRAELLA DE SEGUIMENT DEL CAS: cal anotar les dades en aquesta graella. 
 

 

ALUMNE/A 
 

DIA I HORA DE LA 
DETECCIÓ 

 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

(nom de la persona que ha 
fet les actuacions i familiar 
que el ve a buscar) 

 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ EL 
CONTACTE I CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i seguiment 

del cas) 

     

     

 

 
.



 

 

L’atenció a les diverses necessitats educatives que presenta el nostre alumnat i l’assoliment per part de 

tots/es de les competències que els permetran el desenvolupament personal i escolar, són un principi 

comú a tots els cursos i etapes de l’educació obligatòria. 

L’escola aposta per unes mesures i suports universals que s’adrecen a tots els alumnes, les apliquem tots 

els professionals del centre i són accions i pràctiques, de caràcter educatiu, preventiu i proactiu, que 

permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen als alumnes estratègies per facilitar-los 

l’accés a l’aprenentatge i la participació, i garanteixen l’aprenentatge significatiu de tot l’alumnat i la 

convivència, el benestar i el compromís de tota la comunitat educativa. 

Mitjançant estratègies organitzatives farem: 
 
Racons i tallers: que permet donar resposta a la diversitat d'interessos, de capacitats  i de ritmes 

d'aprenentatge de cada nen/a. 

Continuar amb el treball cooperatiu: com una estratègia didàctica que afavoreix la construcció del 

coneixement de l’alumnat, l’adquisició de competències comunicatives i habilitats socials mitjançant la 

participació activa de l’alumne. 

I treball per projectes en l’àrea de coneixement del medi natural i social: implica que els continguts 

educatius estiguin organitzats des d’una perspectiva globalitzadora, que es presentin integrats 

(aprenentatge autèntic), que l’alumne sigui protagonista real, que les tasques estiguin contextualitzades 

i que hi hagi un treball competencial i útil. 

 
 
Referent a les mesures i suports addicionals que són actuacions educatives que permeten ajustar la 

resposta pedagògica de forma flexible temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes 

del procés d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i 

escolar. No es planifiquen per tot l’alumnat, sinó per aquells que ho necessiten. Són sempre temporals  I 

intensives:  que són actuacions  educatives extraordinàries adaptades a la singularitat dels alumnes amb 

necessitats educatives especials, determinades en l’informe de l’EAP i que permeten ajustar la resposta 

educativa de forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. Han de cercar la 

màxima participació en les accions educatives del centre i de l’aula, han de facilitar, al docent, estratègies 

d’atenció als alumnes, i han de sumar-se a les mesures universals i addicionals de què disposa el centre. 

Disposem especialista de mestra d’EE al centre que realitzarà atenció individualitzada a l’alumnat més 



vulnerable i atenció directa dins del grup estable. ( les diferents actuacions quedaran establertes en la 

programació general d’aula. 

Per altra banda serveis extern al centre EAP: que té presencia quinzenal al centre i s’ubicarà en un espai 

determinat. Per poder dur a terme valoracions i intervencions amb l’alumnat amb necessitats educatives 

especials. 

Seguin sempre els criteris establers en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el 

Departament de salut. 
 

 

 

Al nostre centre només tenim una entrada al recinte i un nombre elevat d’alumnes, és per això que tot 

l’alumnat haurà d’anar amb mascareta a l’entrada del centre i mantenir la distància de seguretat fins que 

accedeix a l’aula del grup estable. 

L’accés al centre s’efectuarà per la porta gran d’emergència, durant aquest curs. Amb dos torns ( un 
primer torn infantil i un segon torn primària) I de manera esglaonada. 

Davant la porta (principal emergència) es visualitzaran cartell on s’indicarà el grup que entra per cada 
espai i l’hora d’entrada i igualment per les sortides. 

 

És 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 acompanyants han de ser els mínims possibles i 
complir rigorosament les mesures que marca el centre. 
 

L’ordre d’entrada serà el següent: 

INFANTIL 

DE LES 9:00 A 9:10H 

ALUMNES DE P3: accedeixen al centre seguin els marges marcats i accedeixen als mòduls per la rampa al 
costat de la paret. La mestra marca l’entrada al mòdul. Porta principal. 

 

DE LES 9:00 A LES 9:10H 

ALUMNES DE P4-P5:  accedeixen al centre seguin els marges marcats i tenen una espai d’espera a la 
paret del mòdul frontal. La mestra marcarà l’entrada al mòdul d’infantil. Per la porta d’emergència dels 
mòduls. 

 

 

 

 



PRIMÀRIA 

A LES 9:10H 
 
Els alumnes de primària accediran al recinte escolar a les 9:10 h directe a les aules del grup estable. 
 
L’accés al centre s’efectuarà per la porta gran d’emergència, durant aquest curs. 

 
A LES 9:10H (TOT L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA SEGUIN L’ORDRE D’ENTRADA) 

 

 ALUMNES DE 1r i 2n (CICLE INICIAL) 

Accedeix a l’edifici porta edifici lateral exterior nº2  

AULA 1.6 PRIMERA PLANTA 

SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN DESPÉS DEL ALUMNES DE SISÈ  AL CENTRE. 
 
 

 ALUMNES DE 3r i 4t (CICLE MITJÀ) 
 

Accedeix a l’edifici porta principal (entrada principal)  

AULA 1.2 PRIMERA PLANTA 
 
SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN EN PRIMER LLOC AL EDIFICI. 
 

 ALUMNES DE 5è (CICLE SUPERIOR) 

Accedeix a l’edifici porta principal (entrada principal) 

AULA 0.2 PLANTA BAIXA. 

 
SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN EN SEGON LLOC DESPRES DEL GRUP DE CICLE MITJÀ. 
 
 

 ALUMNES DE 6è (CICLE SUPERIOR) 

Accedeix a l’edifici porta edifici lateral exterior nº2  

AULA 1.5 PRIMERA PLANTA. 

 
SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN PRIMER AL CENTRE PER LA PORTA LATERAL EXTERIOR Nº2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’ordre de sortida serà el següent: 

INFANTIL 

A LES 12:30H 

ALUMNES DE P3: sortiran del mòdul per la porta principal i seguin el marges marcats fins accedir a la 
rampa exterior del mòdul on la mestra entrega els alumnes  als pares/tutors, mantenint la distància  de 
seguretat i ús de mascareta. 

 

A LES 12:30H 

ALUMNES DE P4-P5:  sortiran per la porta d’emergència del mòdul fins a la porta principal d’emergència 
del recinte escolar, seguin els marges marcats fins a la porta d’emergència principal, on la mestra entrega 
els alumnes  als pares/tutors, mantenint la distància  de seguretat i ús de mascareta. 

 

 

PRIMÀRIA  

A LES 12:40H 

La sortida del   centre s’efectuarà per la porta gran d’emergència, durant aquest curs. Amb dos torns ( un 
primer torn infantil i un segon torn primària) I de manera esglaonada. 

Davant la porta (principal emergència) es visualitzaran cartell on s’indicarà el grup que surt per cada 
espai i l’hora de  sortides. 

 

És 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 acompanyants han de ser els mínims possibles i 
complir rigorosament les mesures que marca el centre.



 

Primer surt el grup de cicle inicial, en segon lloc cicle mitjà . Seguin els marges marcats s’obrirà la porta 

emergència gran del centre i els alumnes sortiran pel mateix lloc que han accedit al centre. 

 

En segon lloc surten del centre els grups de cinquè en primer lloc i en segon lloc els alumnes de sisè. 

Seguin els marges marcats s’obrirà la porta emergència gran del centre i els alumnes sortiran pel mateix 

lloc que han accedit al centre. 

 

 
 

Al nostre centre només tenim una entrada al recinte i un nombre elevat d’alumnes, és per això que tot 

l’alumnat haurà d’anar amb mascareta a l’entrada del centre i mantenir la distància de seguretat fins que 

accedeix a l’aula del grup estable. 

L’accés al centre s’efectuarà per la porta gran d’emergència, durant aquest curs. Amb dos torns ( un 
primer torn infantil i un segon torn primària) I de manera esglaonada. 

Davant la porta (principal emergència) es visualitzaran cartell on s’indicarà el grup que entra per cada 
espai i l’hora d’entrada i igualment per les sortides. 

 

És 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 acompanyants han de ser els mínims possibles i 
complir rigorosament les mesures que marca el centre. 
 

L’ordre d’entrada serà el següent: 

INFANTIL 

DE LES 15:00 A 15:10H 

ALUMNES DE P3: accedeixen al centre seguin els marges marcats i accedeixen als mòduls per la rampa al 
costat de la paret. La mestra marca l’entrada al mòdul. Porta principal. 

 

DE LES 15:00 A LES 15:10H 

ALUMNES DE P4-P5:  accedeixen al centre seguin els marges marcats i tenen una espai d’espera a la 
paret del mòdul frontal. La mestra marcarà l’entrada al mòdul d’infantil. Per la porta d’emergència dels 
mòduls. 

 

 

 



PRIMÀRIA 

A LES 15:10H 
 
Els alumnes de primària accediran al recinte escolar a les 15:10 h directe a les aules del grup estable. 
 
L’accés al centre s’efectuarà per la porta gran d’emergència, durant aquest curs. 

 

 

 ALUMNES DE 1r i 2n (CICLE INICIAL) 

Accedeix a l’edifici porta edifici lateral exterior nº2  

AULA 1.6 PRIMERA PLANTA 

SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN DESPÉS DEL ALUMNES DE SISÈ  AL CENTRE. 
 
 

 ALUMNES DE 3r i 4t (CICLE MITJÀ) 
 

Accedeix a l’edifici porta principal (entrada principal)  

AULA 1.2 PRIMERA PLANTA 
 
SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN EN PRIMER LLOC AL EDIFICI. 
 

 ALUMNES DE 5è (CICLE SUPERIOR) 

Accedeix a l’edifici porta principal (entrada principal) 

AULA 0.2 PLANTA BAIXA. 

 
SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN EN SEGON LLOC DESPRES DEL GRUP DE CICLE MITJÀ. 
 
 

 ALUMNES DE 6è (CICLE SUPERIOR) 

Accedeix a l’edifici porta edifici lateral exterior nº2  

AULA 1.5 PRIMERA PLANTA. 

 
SON ELS ALUMNES QUE ACCEDIRAN PRIMER AL CENTRE PER LA PORTA LATERAL EXTERIOR Nº2. 



 

 

L’ordre de sortida serà el següent: 

INFANTIL 

A LES 16:30H 

ALUMNES DE P3: sortiran del mòdul per la porta principal i seguin el marges marcats fins accedir a la 
rampa exterior del mòdul on la mestra entrega els alumnes  als pares/tutors, mantenint la distància  de 
seguretat i ús de mascareta. 

 

A LES 16:30H 

ALUMNES DE P4-P5:  sortiran per la porta d’emergència del mòdul fins a la porta principal d’emergència 
del recinte escolar, seguin els marges marcats i l’ús de mascareta. Serà el punt de sortida-entrega dels 
alumnes. 

 

 

PRIMÀRIA  

A LES 16:40H 

La sortida del   centre s’efectuarà per la porta gran d’emergència, durant aquest curs. Amb dos torns ( un 
primer torn infantil i un segon torn primària) I de manera esglaonada. 

Davant la porta (principal emergència) es visualitzaran cartell on s’indicarà el grup que surt per cada 
espai i l’hora de  sortides. 

 

És 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 acompanyants han de ser els mínims possibles i 
complir rigorosament les mesures que marca el centre.



 

 

L’entrada serà per la porta principal (habitual) petita, caldrà rentar-se les mans abans d’entrar a l’aula 
i la persona responsable mirarà la temperatura. Caldrà accedir a la seva aula per l’accés establer. 

 

Primer surt el grup de cicle inicial, en segon lloc cicle mitjà . Seguin els marges marcats s’obrirà la porta 

emergència gran del centre i els alumnes sortiran pel mateix lloc que han accedit al centre. 

 

En segon lloc surten del centre els grups de cinquè en primer lloc i en segon lloc els alumnes de sisè. 

Seguin els marges marcats s’obrirà la porta emergència gran del centre i els alumnes sortiran pel mateix 

lloc que han accedit al centre. 
 

 

 

 
 
 

 

 DISTÀNCIA FÍSICA 
 
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 
 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal 
docent i no docent. 
 



Els alumnes, 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.  
 

 PUNTS DE  RENTAT DE MANS AL NOSTRE CENTRE. 
 
ENTRADA DEL CENTRE 
DAVANT DE CADA AULA 
DAVANT  DEL MENJADOR. 
 
 

 ÚS DE MASCARETA 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta ficada correctament. 
En tot el recinte escolar.  

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

 De 1r a 6è de primària: Obligatòria (motiu situació pandèmia comarca Segrià i Noguera). 

 
 DINS DE CADA AULA ELS DOCENTE PRENEN LA TEMPERATURA A L’ALUMNAT. 

 
 

 VENTILACIÓ 
 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És 
necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Aquesta tasca la farà sempre el 
docent de l’aula i en espais comuns l’equip directiu. 

 
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 
obertes durant les classes. 
Pla  de planificació de la ventilació, neteja i desinfecció del centre (ANNEX 2).



 

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de pati, 

farem torns: 

 

ALUMNAT EDUCACIÓ INFANTIL PER GRUPS ESTABLES. 
 

Cada grup estable estarà junt en una zona, cada dia canviaran. Donat que tenim dos grups estable a 

infantil. 
 

HORARI 11:40 A 12:10. 

 

ESPAI PATI INFANTIL  (amb espais diferenciats) 

 

 

ALUMNAT PRIMÀRIA PER GRUPS ESTABLES. 
 

HORARI 11:10 A 11:40. 
 
ESTABLIREM QUATRE ESPAIS QUE SERAN ROTATIUS, CADA DIA. 
 
ESPAI 1: ZONA PATI INFANTIL 
 

ESPAI 2: PISTA DE FUTBOL. 
 
ESPAI 3: PISTA DE BASQUET. 
 
ESPAI 4: EXTERIOR CENTRE DAVANT ESCOLA PLAÇA. (autorització Ajuntament). 
 
Cada grup estable estarà junt en una zona, cada dia canviaran. Donat que tenim quatre grups estable a 

primària. 

Quan això no sigui possible o sigui convenient relacionar-se amb altres grups, caldrà mantenir la 

distància de seguretat (interpersonal de 1,5m) o porta mascareta. 
 

 
 
 



A totes les famílies es facilitarà tota la informació  a l’inici ( del 1  al 10 de setembre) de curs mitjançant 
correu electrònic i pàgina web. 
 

Es realitzarà una reunió informativa presencialment (màx 10 persones ) mantenint les mesures de 
seguretat En funció de la situació de pandèmia es podran fer per videoconferència. 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic (correu d’aula). En 

cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de 

pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

 

A l’espai del menjador els grups estable han de mantenir-se i garantir que  hagi una distància de 

seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de 

seguretat entre tots els comensals. 

Restem a l’espera del nombre de l’alumne que faran ús del menjador. Però atès que disposem d’un espai 

ampli de menjador en relació amb nombre d’alumnes-usuaris, sembla que es podrà mantenir els horaris 

i espai de menjador del curs passat. 
 
 
 

 

Alumnat 
 

Nombre 
d’alumnes 

Grups dels 
quals provenen 
els alumnes 

 
Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza 
l’activitat 

     

     

 

 

 

Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal  d’1,5 metres i, 
quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. 
L’espai habilitat serà el menjador. 
 
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les 
mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres 
amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre 
amb mascareta. 



 
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant 
els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal 
ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
 
 

 

L’escola durà a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual i proposades per 
l’AMPA del centre, 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.  
S’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. (ANNEX 3) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

GRUPS ESTABLE 
(NIVELL EDUCATIUS) 

 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTIS 

PREVISTOS 

 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB EL GRUP 

 

MITJÀ I PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

 
MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 
CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 
 

 
 
           

 
 
Portal eix 

 

 

 

Diari 

 
Diari 

(correu electrònic) 

 
Quan convingui 

(correu 
electrònic/telèfon) 

 

 

 

 

 

 
 
Portal eix 

 
 

 

 

Diari 

 
Diari 

(correu electrònic) 

 
Quan convingui 

(correu 
electrònic/telèfon) 

 

 
 

 

 
 
Portal eix 

 
 

 

 

Diari 

 
 
Diari 

 

 
Quan convingui 

(correu 
electrònic/telèfon) 

 

 
 

 

 
 
Portal eix 

 

 

 

Diari 

 
Diari 
 

 
Quan convingui 

(correu 
electrònic/telèfon) 

 

 
 

 

 
 
Portal eix 

 

 
 

Diari 

 
Diari  

 
Quan convingui 

(correu 
electrònic/telèfon) 

 

 
 

 

 
 
Portal eix 

 

 

 

Diari 

 
Diari  

 
Quan convingui 

(correu 
electrònic/telèfon) 



 


