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1. Introducció.  
 

L’objectiu d’aquest pla és establir les bases per tal que el curs 21-21 es pugui tornar a 

començar amb les màximes garanties de seguretat pel que fa a la prevenció de la transmissió 

de la COVID 19, Igual com en el curs anterior es busca  l’equilibri entre la protecció de la salut 

de les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants 

a l’educació, reconeixent que no serà en les condicions desitjades sinó condicionada per les 

mesures de prevenció. Tot i així, d’entrada,  el curs 21-22 es presenta com un any de transició 

a la plena normalitat. Per tant aquest pla d’organització manté un gruix important de les 

mesures que es van aplicar al curs anterior però també en flexibilitza unes quantes d’acord 

amb la normativa marc que reflecteix un major coneixement de la transmissió del virus i 

d’acord amb un grau més elevat d’immunització comunitària. 

Totes les mesures d’aquest pla estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 

El marc que es proposa és adaptable si es canvia el context epidemiològic però d’entrada les 

mesures proposades estan plantejades per ser vigents al llarg del curs escolar. 

 

2. Mesures generals de protecció, neteja, 

desinfecció i ventilació. 
 

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 2,5m2 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 2,5 m2). 

Higiene de mans. 
Als alumnes del centre, se’ls requerirà el rentat de mans:   

1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  

2. Abans i després dels àpats.  

3. Abans i després d’anar al WC.   

4. Abans i després d’anar al pati. 
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El personal que treballa al centre, ha de dur a terme el rentat de mans: 

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

2. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 

propis. 

3. Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

4. Abans i després d’anar al WC. 

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

6. Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

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

vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions durant el curs 21-22. 

D’entrada es manté tal com va acabar el curs 20-21.  

Ús obligatori de la mascareta de 1r a 6è de primària a l’interior, o  quan es barregin els GCE. 

Ús no obligatori de la mascareta  al segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), sempre que no 

es barregin els GCE, com a les entrades i sortides, o altres, que sí que es demana. 

Neteja, desinfecció i ventilació. 
Per tal de garantir la neteja, desinfecció i ventilació correcte dels espais, se seguiran les 

següents pautes: 

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

Per tant, mentre no i hagi variacions es mantindran els espais interiors ventilats durant tota la 

jornada. 

2. La nova evidencia mostra que la via de transmissió a través de superfícies és molt menys 

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

serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts en el curs 2020-2021.  

La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, 

procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

Requisits d’assistència al centre educatiu. 
Podran assistir al centre, l’alumnat, les persones docents i altres professionals que: 

 

1. No tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre de 

37,5 ºC,, tos, dificultat respiratòria, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga dolors 

musculars i/0 mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust 

en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs9 són molt habituals en els infants, només 

es consideraran símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista 

de símptomes. 

L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 
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2. No es trobin en període de quarantena domiciliària per ser positius o per haver 

tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-

19. 
 

3. No estiguin pendents de prova PCR d’algun convivent o contacte estret amb 

simptomatologia en els darrers dies. 

 

Veure Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. 

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-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 (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma 

greu,...,) 

  Malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic). 

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

requereixen tractaments immunosupressors). 

 Altres: Diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi.  

 

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, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica. 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. 

 

3. Organització de grups de convivència estables. 
 

L’alumnat s’organitzarà en grups de convivència estables amb un tutor/a i un espai referent. 

Aquesta organització vol facilitar la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent 

una identificació i gestió precoç dels casos i els seus contactes. El grup d’alumnes serà sempre 

el mateix i ocuparà, de manera general, el mateix espai físic. Es crearan 18 grups de 

convivència estables. Són els mateixos grups que corresponen habitualment a un centre 

d’infantil i primària de dues línies.  

Criteris de configuració dels grups:  
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Els criteris són els mateixos que habitualment, el nivell corresponent a cada edat i repartits en 

les dues línies del centre. Es procurarà, tal com estableixen les Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre, un repartiment equitatiu del nombre de nens i nenes, de l’alumnat  

amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i altres consideracions per garantir dos 

grups per nivell i de característiques similars. 

Mesures de flexibilització:  

Es permetran alguns desdoblaments utilitzant les aules especifiques on l’espai demana 

treballar amb grups més reduïts, sempre que sigui possible (per exemple, aula de ciències, aula 

de plàstica, etc.  

Grups intercicles, internivells o interaules.  

No es formaran grups entre diferents cicles, nivells o grups-classe del mateix nivell. No hi haurà 

barreja entre grups de convivència estables. 

Educació Infantil: 

Grups Núm. 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents PAE 
estable 

PAE 
altres 

ESPAI 

P3A 
 

20 Sònia Vilardell Música i suport  TEI Aula P3A 

P3B 
 

20 Elisabeth Homs Música i suport  TEI Aula P3B 

P4A 
 

23 Isabel Ramió Música i suport  Educ. Aula P4A 

P4B 
 

23 Elisabeth Hernández  Música i suport   Aula P4B 

P5A 
 

23 Isabel Soler  Música i suport   Aula P5A 

P5B 
 

23 Montse Síper Música i suport   Aula P5B 

 

Cicle Inicial: 

Grups Núm. 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents PAE 
estable 

PAE 
altres 

ESPAI 

1r A 24 Carme Puigdevall Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 1r A 

1r B 23 Marta Latorre Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 1r B 

2n A 22 Monica Juanola Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

 Educ. Aula 2n A 

2n B 21 Helena Ballell Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 2n B 
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Cicle Mitjà: 

Grups Núm. 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents PAE 
estable 

PAE 
altres 

ESPAI 

3r A 24 Anna Bustins Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

 Educ. 
Vetll. 

Aula 3r A 

3r B 24 Maria Félez Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 3r B 

4t A 22 Carme Soler Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

 Educ. 
 

Aula 4t A 

4t B 23 Dolors Álvarez Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 4t B 

 

 

Cicle superior: 

Grups Núm. 
alumnes 

Professorat 
estable 

Altres docents PAE 
estable 

PAE 
altres 

ESPAI 

5è A 25 Jenni Roger Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 5è A 

5è B 24 Berta Font Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 5è B 

6è A 25 Gemma Corominas Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

  Aula 6è A 

6è B 25 Lídia Hinojal Especialitats: 
EF, Mús, EE, Ang, 
Rel. i suports. 

 Educ. 
 

Aula 6è B 

 

4. Criteris organitzatius dels recursos per a 

l’atenció a l’alumnat amb NESE. 
 

Cada cicle tindrà uns mestres de suport i/o d’educació especial que s’encarregaran 

especialment de l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i 

en alguns casos personal d’atenció educativa. 

Aquesta intervenció es donarà de diferents formes: 
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-Entrada d’un segon docent o PAE a l’aula ordinària. 

-Atenció individualitzada  o en petit grup en una aula específica.  

-Alguns desdoblaments que facilitin l’atenció més personalitzada per treballar determinats 

aspectes que ho requereixin. 

Es procurarà repartir el personal de suport i d’educació especial buscant l’equilibri entre la 

màxima optimització de recursos i l’entrada en el menor nombre de grups.  

 

5. Organització de les entrades i sortides. 
 

Grups 
estables 

Accessos Recorregut 
d’accés a les aules Entrades i sortides 

P3A 

Portal pati interior 

P3. Entrada pel portal del pati EI (zona horts EI) fins a 

les portes correderes del davant de les aules de P3. L’ordre 
d’entrada i de sortida és indiferent. P3B 

P4A P4 i P5. Les famílies podran entrar fins el portal del pati 
(zona sorrera). L’accés a l’edifici es donarà per: 

P4A i P4B: Accés porta corredera i passadís de baix. P4B 
accedirà al pis de dalt un cop hagin passat els de P5. 
P5A i P5B pel porxo, escales per accedir a la 2a planta d’EI i 
per aquest ordre. Sortida en ordre invers. 

P4B 
P5A 

P5B 

1r A Accés C/ Sant Martirià 
 

Ròtula i accés accés al passadís de CI. 
Ordre de entrada: 1er B, 1er A. Sortida: Inversa. Deixar 
passar primer els de segon que entren pel Carrer Canat. 1r B 

2n A Carrer Canat.  
Sala d’actes 

Passadís CI. 
Ordre d’entrada: 2n A, 2n B. Sortida: Inversa. 

2n B 

3r A 

Accés principal de 
l’edifici. 

Escala principal i passadís CM. 
Ordre d’entrada: 3r A, 3r B, 4t A, 4t B.  
Ordre de sortida: inversa. 3r B 

4t A 
4t B 

5è A 

Portal pati exterior 

Pati exterior/ Escala Ròtula / Passadís  CS  
Ordre d’entrada: 5è B, 5è A. Sortida: Inversa. 
Deixar passar els de primer a la ròtula. 5è B 

6è A Pati exterior/ Escala pral. / Passadís  CS . 
Ordre d’entrada: 6è A, 6è B. Sortida: Inversa. 
Deixar passar els de cicle mitjà al vestíbul pral. o escala. 6è B 

     

 Es mantenen les hores habituals. Matí: 9:00h a 12.30h. Tarda: 15:00 h a 16:30 h. 

 Veure Annex 2. Plànol d’accessos. Entrades i sortides dels diferents grups estables. 
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6. Organització del temps d’esbarjo. 
 

En aquest curs de transició entre les mesures més restrictives del curs 20-21 i la tornada a la 

normalitat, es manté l’estona d’esbarjo de manera esglaonada en diferents torns,  tot i que 

amb algun torn menys que el curs anterior.  

En aquest curs es permet la interacció de diferents grups de convivència estable (GCE), si es fa 

ús de la mascareta.   

Al mateix temps es recuperen parcialment les activitats de dinamització de patis limitant-ne la 

participació conjunta a un sol nivell (1r, 2n, 3r,...,) si es fa a l’exterior o a un sol GCE si es fa a 

l’interior. 

 

Grups 
estables 

Pati Recorregut 

Horari: Lloc: Entrada i sortida pati 

P3A 
10:00 h 
10:45 h 

Pati 
d’infantil. 

 

Portes corredores de la planta baixa d’EI. 
 P3B 

10:45 h 
11:30 h 

P4A 
10:00 h 
10:45 h 

P4B 
10:00 h 
10:45 h 

Escala Interior EI.  Porxo. P5A 
10:45 h 
10:45 h 

P5B 
10:45 h 
11:30 h 

1r A 
10:30h 

a 
11:00h 

Pati exterior. 
 
Veure 
rotació 
pista. 

1er. Sortida i entrada del pati per la ròtula. 
Ordre de sortida: 1r A, 1r B. Entrada: inversa. 
 1r B 

2n A 2n. Sortida i entrada per la rampa de CI 
Ordre de sortida: 2nB, 2n A. Entrada: inversa. 2n B 

3r A 
11:00h 

a 
11:30h 

Pati interior i 
exterior. 
Veure 
distribució i 
rotació de 
pistes. 

Sortida i entrada  del pati pel vestíbul 
principal. 
Ordre de sortida: 4tB, 4t A, 3rB, 3rA.  
Ordre d’entrada: a la inversa. 

3r B 

4t A 

4t B 

5è A 
11:00h 

a 
11:30h 
 

Pati interior i 
exterior. 
Veure 
distribució i 
rotació de 
pistes. 

Sortida i entrada  del pati pel vestíbul 
principal. 
Ordre de sortida: 6èB, 6è A, 5è B, 5è A.  
Ordre d’entrada: a la inversa. 
Deixar passar els de CM. 

5è B 

6è A 

6è B 
  

Veure Annex 3: Plànols d’organització i distribució de patis. 
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7. Acollida i adaptació de l’alumnat de P3. 
 

Organització del pla d’adaptació:  

Grups d’alumnes 
Dur 
material 

Horaris adaptació Personal 
docent 

Altre 
personal 

Dv 10 * Dll 13 * Dm 14 Dc 15 Dj 16 Dv 17   

P3A  
(mig grup 1) 

Entre  
les 

11:00h 
i les 

13:00h 

9:00 h 
11:00h 
15:00h 
 

9:00h 
12:30h 

9:00h 
12:30h 

15:00h 
16:30h 

15:00h 
16:30h Tutora 

P3A 
Tècnica 

d’Ed. 
Infantil 

Mestra de 
suport EI. 

P3A  
(mig grup 2) 

15:00h 
16:30h 

15:00h 
16:30h 

9:00h 
12:30h 

9:00h 
12:30h 

P3B  
(mig grup 1) 

9:00 h 
11:00h 
15:00h 
 

9:00h 
12:30h 

9:00h 
12:30h 

15:00h 
16:30h 

15:00h 
16:30h Tutora 

P3B P3B  
(mig grup 2) 

15:00h 
16:30h 

15:00h 
16:30h 

9:00h 
12:30h 

9:00h 
12:30h 

 

* El divendres anterior a començar les classes les famílies, acompanyats de l’infant que ha de 

començar, poden venir a dur el material (sarronet, tovalloletes, bata,..,) i conèixer breument 

l’aula. 

* El primer dia, dilluns 13, un acompanyant per infant podrà acompanyar-lo a l’aula. L’estada 

serà d’una hora i mitja. Cada classe es dividirà en tres grups, amb entrades a les 9, a les 11 i a 

les 3. 

L’entrada en els dies d’adaptació amb presència d’un acompanyant serà seguint les mesures 

de prevenció i seguretat següents: 

Requisits d’accés:  La persona acompanyant  no pot participar en el període d’acollida si 

presenta símptomes compatibles amb la COVID -19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. 

Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 

confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.   

Les persones que pateixin una malaltia de risc hauran de valorar la conveniència de participar 

en l’acompanyament.  

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona. 

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha 

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

infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Altres mesures: Rentat de mans a l’entrar i ús de mascareta en tot moment. L’espai estarà 

degudament ventilat. 
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8. Activitats extraescolars i acollida matinal. 
 

Activitats extraescolars. 
Es podrà continuar duent a terme les activitats extraescolars previstes a la Programació 

General Anual de centre. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants i 

es prendran les mesures de distanciament, ús de la mascareta, etc, previstes per a activitats on 

puguin conviure alumnes de diferents grups. 

Cada activitat, segons la seva tipologia, a més, prendrà unes mesures que s’especificaran en les 

informacions concretes de la mateixa. 

Activitat Nombre 
d’alumnes 

GCE dels  
quals  
provenen. 

Professional 
responsable. 

Espai on es 
realitza l’activitat. 

     

     

     

     

     

 

Acollida matinal. 
Es continuarà oferint el servei d’acollida matinal, a partir de 2/4 de 8 del matí. Degut al fet que 

la demanda provindrà d’alumnes de diferents grups de convivència estables caldrà prendre les 

mesures pertinents pel que fa a distanciament, ús de la mascareta, etc. Sempre que sigui 

possible es realitzarà a l’exterior. Un cop finalitzat el servei caldrà traslladar els alumnes des 

del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes 

mes petits que hauran d’anar acompanyats. Un cop acabat  caldrà ventilar i netejar  l’espai per 

a ser utilitzat per altres grups. 

 

9. Activitats complementàries. 
 

Es podran dur a terme les activitats previstes en la Programació General Anual, pel que fa a 

sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. Si per alguna circumstància es desaconsellés alguna de les activitats programades 

s’informarà degudament i es retornarà el cost que s’hagi avançat, si fos el cas. 
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10. Servei de Menjador. 
 

D’entrada s’organitzarà a l’espai habitual del menjador escolar. Tenint en compte que és un 

espai on poden coincidir diferents grups estables, a nivell general s’organitzarà de manera que 

a cada taula només hi hagi membres d’un mateix grup (per exemple, de 1er A) tot mantenint la 

separació entre taules de grups diferents.  

Si la demanda d’aquest servei fes impossible la separació adequada entre taules de diferents 

grups es plantejarà la possibilitat d’ampliar el nombre de torns, si és possible, o de dinar en 

altres espais, preferiblement corresponents al grup que l’ocupa. 

Les activitats de migdia, durant l’estona de menjador, hauran de contemplar les mesures de 

prevenció generals establertes. 

Aquest és un avançament que es concretarà en alguns casos en el pla de funcionament del 

menjador escolar del curs 21-22 i en el dia a dia segons el nombre d’usuaris del servei. 

Altres espais:  

P3: Aula de psicomotricitat. Descans, dormir. 

P4, P5: Aula polivalent. Activitats, jocs,.., de relax. 

Aquests espais, igual que el menjador s’hauran de netejar i ventilar un cop s’hagi acabat i els 

alumnes tornin a l’aula. 

Primària: Pati. Ja al curs passat a l’estona de menjador era impossible compartimentar el pati 

per a tots el GCE. Enguany, com a norma general, no només de menjador, es permet la 

interacció al pati de diferents GCE, amb mascareta. Tot i així es procurarà que sigui una barreja 

el màxim d’acotada a diferents grups d’edat. 

 

11. Transport. 
 

Es manté el transport escolar en alumnes de P3 a 2n en els casos establerts. Aquest és un 

transport dissenyat específicament per a alumnes desplaçats a causa de l’aplicació del Pla 

d’Escolarització Extensiva. 

Durant el recorregut es garantiran les mesures de seguretat  pròpies per al transport. 

Per tal de determinar els contactes estrets d’un cas positiu, s’haurà de disposar d’un registre 

d’ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant dins del vehicle. 
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12. Relacions amb la comunitat educativa. 
 

Previsió de les sessions del consell escolar:  
Es preveu que de cares al curs 20-21 hi hagi un mínim de quatre sessions del Consell Escolar. 

-Principi de curs: Memòria del curs anterior i Programació General Anual de Centre, etc. 
-Novembre, desembre: Eleccions al Consell Escolar, constitució del nou Consell Escolar. 
-Principi d’any: Economia. Tancament exercici anterior, pressupost anual,..., 
-Fi de curs: Tancament. Valoracions de curs, actuacions d’estiu, etc. 

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

famílies. 
S’utilitzaran els canals d’informació habituals:  

-Pàgina web.  

-Correu electrònic. 

-Canal de mòbil (Telegram). 

-Butlletí l’Escola Informa.  

S’enviarà, a més,  una informació personalitzada per a cada grup estable. 

- A principi de curs, conjuntament amb el document “les nostres normes” es treballarà 

l’organització i les mesures que seguirem aquest curs. Aquest document que s’haurà treballat 

amb arribarà a totes les famílies.  

Procediments de comunicació amb les famílies. 
S’utilitzaran els procediments de comunicació habituals, col·lectius i personals: A part dels 

esmentats 

-Agenda escolar. 

- Cartes. 

- Trucades personals. , correu electrònic, Telegram, ..., 

-Reunions: Trobades d’inici de curs durant les primeres setmanes en algun espai ampli per 

poder mantenir la distancia de separació. De moment no es planteja fer-la de forma telemàtica 

per facilitar al màxim la participació de tothom.  

-Entrevistes: Durant el segon trimestre bàsicament. Aquestes es podran fer telemàtiques o 

presencials segons vagi millor. En cas de ser presencials, mentre la normativa no permeti a les 

famílies entrar a les aules, el lloc de realització serà la sala de reunions, expressament 

habilitada dins del circuït d’atenció a les gestions presencials. 
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13. Pla de neteja. 
 

a) Neteja habitual diària de tot el centre. 

Cada dia, un cop acabades les classes, es farà la neteja i desinfecció  general de tots els espais 

del centre, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

b) Neteja del menjador. 

De la neteja dels espais utilitzats durant l’esta del menjador se’n farà càrrec el propi 

adjudicatari del servei amb el seu personal i hauran d’estar en condicions de tornar a ser 

utilitzats a l’entrada dels alumnes a les 15:00h, exceptuant la cuina ja que en cap moment els 

alumnes hi tenen accés. 

c) Gestió de residus. 

El curs passat es va incorporar la recollida selectiva a més punts del pati que ja ha quedat 

consolidada. També es va  incorporar el treball de conscienciació de la recollida selectiva de les 

mascaretes i el coneixement del contenidor on cal abocar-la.  

En cas que una persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà en una bossa tot 

el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona 

 

14. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius 

de coordinació i govern. 
 

Es recomanarà la modalitat telemàtica en les reunions on hi hagi amb un nombre elevat 

d’assistents i quan es donin fora de l’horari lectiu. 

Òrgans Tipus de reunió Format Periodicitat 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Comissió pedagògica Planificació i 
coordinació. 

Presencial Una a la setmana 

Reunió de cicles Planificació i 
coordinació. 

Presencial Una per setmana 

Reunió de comissions Coordinació i 
planificació. 

Presencial Quinzenal, setmanal, 
auto programades.  

Nivell i especialitat Coordinació i 
planificació. 

Presencial Setmanals. 

Claustre Coordinació i 
planificació. 

Telemàtica. Mensual 

Altres 
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15. Protocol d’actuació en cas de detectar un 

possible cas de COVID-19. 
 
Quan es detecti una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

 

 En cas de ser un alumne: 

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 la nena o el nen que 

presenta els símptomes. 

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. 

6. La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries.  

 

 En cas de ser un membre (adult) del personal del centre: 

1. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica. 

2. Se l’enviarà a casa i haurà d’informar al seu metge de capçalera. 

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

4. 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. 

 

 En tots els casos: 

1. 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. 

2. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

 

 

Casos potencials 
a:  

Espai habilitat 
per a aïllament. 

Persona 
responsable de 
reubicar 
l’alumne/a i 
custodiar-lo fins 
que el vinguin a 
buscar. 

Persona 
responsable de 
trucar la família. 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas 
als serveis 
territorials. 

Educació Infantil Tutoria  Mestre/a en 
hora 25 o 
mestre/a de 
suport del cicle. 

Tutor/a o 
membre de 
l’equip directiu. 

Membre de 
l’equip directiu. Cicle Inicial Aula suport CI 

Cicle mitjà Aula suport CM 

Cicle superior Espai mates i EF 
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Coordinació i valoració entre administracions i centre, en el cas d’un 

positiu de COVID-19.  
 

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. Aquest prendrà les decisions 

que correspongui (tancament temporal de grups o altres). 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, d’acord amb els procediments ja utilitzats el curs 20-21, els elements de decisió 

per a establir quarantenes són:  

La detecció d’un cas positiu dins del grup de convivència estable, ja que aquest té consideració 

de contacte estret. En aquest cas s’interromprà l’activitat lectiva presencial per aquest grup 

durant 10 dies i es farà una vigilància d’aparició de nous casos a través de proves PCR a tot el 

grup. 

 

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. 

 

16. Seguiment dels casos. 
 

Caldrà fer un seguiment dels casos i recollir la informació necessària. 

Alumne/a Dia i 
hora de 
la 
detecció 

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

Persona de 
salut amb la 
que es manté 
el contacte i 
centre 
d’atenció 
primària. 

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

Planificació de l’avaluació i el seguiment d’aquest pla . 

Responsables 

Equip directiu i responsable de riscos laborals. 

Possibles indicadors 

 Nombre de contagis que s’hagin pogut produir. 

 Sistematització de la neteja. Que s’hagin netejat cada dia els espais planificats i en les 
hores que corresponen. 

 Valoració del professorat sobre l’ordre en les entrades i sortides per cada accés. 

 Valoració del professorat sobre l’organització dels patis i accés a espais específics. 

 Valoració del professorat sobre les possibilitats i dificultats de tirar endavant la 
programació d’aula. 

 Valoració de la comissió d’atenció a la diversitat respecte del suport als alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu. 

Propostes de millora trimestrals. 

Atenent els indicadors. 

 

18. Preparació del personal docent i de l’alumnat 

per actuar en cas de tancament total del centre o 

confinament d’un grup estable. 
 

1. Formació docent en aplicacions GOOGLE.  

a. El coordinador TAC del centre anirà al capdavant de la formació. 

b. Cada docent tindrà la possibilitat de trametre els dubtes i dificultats a la 

comissió d’estratègies digitals per tal de resoldre‘ls. 

c. El coordinador de cicle, haurà de anar recollint les necessitats i demandes del 

seu cicle per la les diferents sessions de la formació i traspassar-les amb temps 

necessari al coordinador TAC del centre. 

2. Treball amb l’alumnat de les eines GOOGLE, el funcionament del G-SUIT i altres 

plataformes adequades a cada nivell.  

a. Cada tutora i mestre haurà de programar diferents activitats, durant el curs, 

per fer ús del G-SUIT, les eines GOOGLE o les plataformes digitals necessàries 

per el treball en cas de confinament. 

3. Cada mestra haurà de fer pràctica amb l’alumnat dels recursos digitals que siguin 

necessaris en el cas d’un possible confinament, tenint en compte les diferents àrees 

del currículum.  
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4. Assegurar les dades de contacte amb els alumnes. 

a. La tutora del grup haurà de comprovar que el telèfon de contacte que ha 

facilitat cada família sigui correcte. 

b. La mestra tutora haurà de comprovar que el correu electrònic facilitat cada 

família sigui correcte. 

c. La comissió d’estratègies digitals mantindrà un correu G-SUIT per a cadascun 

dels alumnes del centre i per a cadascun dels mestres, i cada tutora 

comprovarà que funcioni el correu de cadascun dels seus alumnes. 

El tutor en el dia de tancament o confinament. 
1. Organitzar tasques de reforç i manteniment (per un període d’una setmana) per a tot 

l’alumnat, tenint en compte les possibles adaptacions individuals. Aquestes podran ser 

tant amb el material normal de treball, com en format telemàtic. 

2. Explicar el sistema que es farà servir durant els dies de confinament per mantenir el 

contacte entre l’alumne i els diferents mestres. 

a. Correu G-SUIT 

b. Pàgina Web del centre 

c. Eines GOOGLE 

d. Altres plataformes (que s’hagin utilitzat prèviament al confinament). 

Tasques setmanals del tutor/a (en confinament del grup). 
1. Preparació de les diferents activitats per als alumnes, per tal que es puguin penjar a la 

pàgina web del centre el dilluns següent (també es pot utilitzar la plataforma de 

GOOGLE CLASSROOM amb contrasenya d’accés, ja que permet més interacció entre 

mestre i alumne).  

2. Correcció i retorn amb l’alumne a traves del correu G-SUIT i/o de la plataforma 

educativa utilitzada. 

3. Reunió de nivell en videoconferència, setmanal,  per a programar les activitats 

setmanals que hauran de seguir uns criteris pedagògics correctes i la programació de 

curs en totes les àrees curriculars de la manera més normalitzada possible. 

4. Entrevistes personalitzades per fer un seguiment emocional dels alumnes (En cas de 

tancament total del centre per un llarg període o quan es requereixi). 

5. Videoconferències de grup amb un plantejament tant pedagògic com de seguiment 

emocional, amb una periodicitat mínima setmanal. 

Tasques setmanals dels mestres (en confinament d’un grup). 
1. Setmanalment, reunió amb l’equip de cicle en format híbrid (el tutor o mestre 

confinat ho farà per videoconferència, la resta de mestres presencialment). 

2. Coordinar les feines per als alumnes, que es penjaran a la web del centre i/o 

plataforma GOOGLE CLASSROOM entre tutors, especialistes i suports (via telefònica o 

videoconferència). 

3. En cas d’haver-hi una convocatòria de reunió de claustre, aquesta serà en format 

videoconferència per als mestres confinats i telemàtic o presencial, segons el marc 

normatiu del moment, per a la resta. El mateix en cas de convocatòria de reunió del 

consell escolar. 
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Tasques setmanals de tots els mestres (en un tancament total del 

centre). 
1. Cada mestre/a haurà de preparar les diferents activitats per als alumnes, per tal que 

es puguin penjar a la pàgina web del centre el dilluns següent (també es pot utilitzar la 

plataforma de GOOGLE CLASSROOM amb contrasenya d’accés, ja que permet més 

interacció entre mestre i alumne). S’hauran de preparar tasques referents a totes les 

àrees del currículum. 

2. Correcció i retorn amb l’alumne a traves del correu G-SUIT i/o de la plataforma 

educativa utilitzada. 

3. Setmanalment, reunió amb l’equip de cicle per videoconferència. 

4. Coordinar les feines per als alumnes, que es penjaran a la web del centre i/o 

plataforma GOOGLE CLASSROOM entre tutors, especialistes i suports (via telefònica o 

videoconferència). 

5. En cas d’haver-hi una convocatòria de reunió de claustre, aquesta serà en format 

videoconferència. El mateix en cas de convocatòria de reunió del consell escolar. 

6. Les mestres d’Educació Especial hauran de preparar les diferents activitats per als 

alumnes amb Pla Individualitzat que atenen al centre i fer-ne el seguiment, tant 

pedagògic com emocional. S’informarà del seguiment d’aquests alumnes, de forma 

periòdica, a les mestres tutores de cadascun dels alumnes. 

7. Els mestres de suport, TEI i educadora, s’encarregaran d’ajudar a les mestres tutores 

en la preparació i correcció de les activitats per als alumnes. 

Tasques setmanals per als coordinadors de cicle (en un tancament 

total del centre). 
1. Setmanalment, l’Equip directiu, convocarà una reunió de la comissió pedagògica, amb 

els diferents coordinadors de cicle, per tractar els punts a tindre en compte durant la 

setmana i establir els punts indispensables per a la reunió de cicle. 

2. Setmanalment, el coordinador de cicle, convocarà una reunió amb l’equip de cicle en 

format telemàtic. 

3. Recull de tots els dubtes i neguits que sorgeixin, durant la setmana, en l’equip docent 

del cicle per tal de traspassar-los a la comissió pedagògica setmanal. 

4. Acompanyament de tot l’equip docent del cicle. 

5. Contactar amb el coordinador TAC del centre per tal de resoldre totes les incidències o 

dubtes relacionades amb el funcionament de la pàgina web del centre i altres recursos 

digitals sorgits a algun membre del cicle. 

Tasques de l’equip directiu (en un tancament total del centre). 
1. Convocarà una reunió de la comissió pedagògica, setmanal, amb els diferents 

coordinadors de cicle. Aquesta servirà per tractar els punts a tindre en compte durant 

la setmana i establir els punts indispensables per a la reunió de cicle. 

2. Cada setmana, comunicarà les novetats de la situació de confinament respecte a 

l’escola, tant a personal del centre com a les famílies, per mitja d’un correu electrònic 

informatiu. 

3. La cap d’estudis, serà l’encarregada de revisar les activitats que cada mestre 

prepararà per als seus alumnes. 
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4. Farà un seguiment de les necessitats i neguits de tot l’equip educatiu del centre. 

5. Seguirà sent responsable de totes aquelles tasques que ja formen part del càrrec de 

cadascun dels seus membres, en situació de normalitat, adaptant-les de la millor 

manera a la situació de confinament del moment. 

Concrecions per a l’educació infantil. 
Pla de treball en cas de confinament: 

Nivell educatiu Mètode de 
treball 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb el 
grup. 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte 
individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb la 
família. 

P3 
P4 
P5 

Pla de treball 
setmanal. 

-Video 
conferència 
(mínim 1 
setmanal). 
-Correu-e a la 
família i altres 
eines de 
seguiment. 
 

-Videotrucada. 
(segons les 
necessitats 
detectades). 

-Correu-e a la 
família 
(setmanal). 
-Entrevista anual 
(o quan ho 
sol·liciti alguna 
de les dues 
parts). 

 

 

Concrecions pera l’educació primària. 
Pla de treball en cas de confinament: 

Nivell educatiu Mètode de 
treball 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb el 
grup. 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte 
individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb la 
família. 

1er 
2n 
3er 
4t 
5è 
6è 

-Tasques 
penjades a la 
xarxa. 
-Formularis i 
material 
elaborat pel 
mestre. 
-Continguts 
digitals dels 
llibres de text. 
-Vídeos. 
-Plans de treball. 
-Distribució de 
tasques en 
paper a domicili.   

-Correu-e a la 
família. (CI i CM) 
 
-Video 
conferència 
(setmanal) 
 
-Correu-e als 
alumnes i 
famílies (CS i 
progressivament 
a CM). 

-Videotrucada. 
(segons les 
necessitats 
detectades). 

-Correu-e a la 
família 
(setmanal). 
-Entrevista anual 
(o quan ho 
sol·liciti alguna 
de les dues 
parts) 



22 
 

19.     ANNEXOS 
 

 

Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. 

 

 

Annex 2. Plànol d’accessos. Entrades i sortides dels diferents grups estables. 

 

 

Annex 3. Plànols d’organització i distribució de patis. 
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Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. 
 



24 
 

Annex 2. Plànol d’accessos. Entrades i sortides dels diferents grups. 
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 Annex 3. Plànol d’organització i distribució de patis. 
 

 


