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1. INTRODUCCIÓ 

 

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

pandèmia” (en endavant, Pla d’actuació) que va aprovar el PROCICAT el 3 de juliol, 

estableix pel que fa a la seva vigència que: “Totes les mesures proposades seran 

vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius 

del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el 

context epidemiològic.” 

És per aquest motiu que aquest Pla d’actuació s’anirà revisant i actualitzant a mesura 

que s’adaptin o es modifiquin les mesures previstes en un inici per part del Procicat. 

2. DIAGNOSI 

 

Durant el període de confinament decretat amb motiu de la pandèmia, des de l’escola 

es va dur a terme un seguiment continu,  tant dels alumnes com de les seves 

respectives famílies per part dels professionals referents en cada cas. Es va mantenir 

en tot moment el contacte mitjançant tots els recursos disponibles (telefònics o 

telemàtics) per tal de fer un acompanyament pedagògic i emocional, a alumnes i 

famílies. 

 

Trucades tutorials 

 
Va estar el mètode més directe i flexible a 
l’hora d’acompanyar a les famílies i als 
alumnes durant el període de 
confinament. 
Mitjançant les trucades varem poder 
orientar, sostenir, connectar i 
acompanyar tant l’acció educativa com 
mantenir i enfortir el vincle personal.  
 

Correu electrònic 

 
A través del mail l’equip docent va poder 
enviar materials didàctics, enllaços a 
diferents activitats, material per imprimir o 
tasques penjades a diferents plataformes 
com ara Classroom o a la nostra pàgina 
web. Tanmateix vàrem poder rebre 
fotografies dels alumnes durant el 
confinament.  
 



 

Videoconferències 

 

 
Les videoconferències, malgrat les 
dificultats que van suposar a l'inici del 
confinament (fos per manca d'ordinadors 
o bé pel desconeixement de les eines 
telemàtiques) va estar un bon recurs per 
a poder mantenir el contacte visual 
sobretot amb els alumnes i el seu grup 
aula/projecte. 

 

Des de l’àrea de psicologia es va dur a terme una tasca molt important pel que fa al 

suport a famílies i alumnes per la situació de confinament. 

Cadascun dels nostres alumnes així com les seves respectives famílies, per les seves 

pròpies circumstàncies, ho van viure de manera particular. Les diferents diversitats 

funcionals que es donen a la nostra escola també van generar diversitat 

d’enfrontaments, que són més evidents en l’excepcionalitat de la difícil etapa que vivim 

amb la pandèmia de la COVID-19. 

Tots els tutors/es dels diferents grups/projectes van treballar conjuntament amb l’àrea 

de psicologia amb la finalitat d’orientar les tutories mitjançant les videoconferències 

possibilitant d’aquesta manera un acompanyament a l’alumnat útil i molt curós. 

 

L’equip de professionals va generar un ventall de recursos educatius que també es 

van compartir amb altres escoles d’educació especial del Baix Llobregat. El fet que ho 

féssim entre diferents escoles va suposar que es generessin una amalgama de 

recursos dels quals tots ens vàrem beneficiar. 

L’equip interdisciplinar va treballar conjuntament en l’actualització dels PI (Plans de 

Suport Individualitzats) de l’alumnat i en l’elaboració dels informes de final de curs. 

En les reunions telemàtiques dels diferents projectes, cada equip va realitzar mínim un 

cop a la setmana una reunió d’equip interdisciplinar on es van coordinar les activitats 

educatives que es van anar realitzant i enviant durant el confinament.  

La tasca de les logopedes també ha tingut un rol fonamental durant el període de 

confinament pel que fa a l’elaboració de diferent tipus de material per als alumnes i la 

planificació amb les famílies dels plafons de comunicació. També van acompanyar en 

tot moment els alumnes que segueixen el programa d’entrenament lector “Binding”. 

 

Tot i així, malgrat tot el nostre esforç i dedicació s’ha posat de manifest la importància 

de la presencialitat a l’escola, sobretot per un perfil d’alumnat, que per les seves 

dificultats i el malestar que presenten requereixen de la presència i contacte amb 

l’adult. 



Donada la impossibilitat d’oferir a les famílies interessades a conèixer l’escola la 

possibilitat de venir de forma presencial, des de la Direcció del Centre es van dur a 

terme tretze videoconferències personalitzades per tal de donar-los a conèixer el 

nostre Projecte Educatiu. 

Tot el procés de preinscripció es va realitzar de forma telemàtica així com el traspàs 

d’informació amb els respectius EAP’s. 

Mitjançant la pàgina web del Centre es va anar informant les famílies de diferents 

aspectes que podien resultar del seu interès com ara: la creació d’un apartat de FAQ’s 

on podien trobar respostes als dubtes que se’ls plantejava, informació del Canal Salut, 

informació sobre la preinscripció, el seguiment del Twitter del Departament d’Educació, 

etc. 

Pel que fa al tema de la formació durant el període de confinament, l’equip directiu va 

promocionar i afavorir la formació amb diferents eines telemàtiques per tal de poder 

confeccionar material pel nostre alumnat. 

Es va crear una unitat compartida virtual on l’equip educatiu i especialistes van 

recopilar, crear i compartir un gran volum de material amb l’objectiu d’elaborar dossiers 

individuals imprimibles per alguns alumnes i alhora  material interactiu per tal de poder  

garantir el procés d’aprenentatge individual i personalitzat. 

També es va crear un grup de treball intern per a promocionar i compartir el 

coneixement i experiències adquirides en la formació externa. Això va donar peu a la 

realització de tutorials interns que difonem en un canal de Telegram i permeten 

resoldre els problemes que van sorgint a l’hora de crear activitats o propostes amb les 

noves apps i programari. 

 



3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

3.1. Organització dels grups de convivència estable 

 

Des de l’escola ens hem plantejat oferir recursos preventius i sanitaris superiors als 

recomanats pel Procicat, donat que alguns dels nostres alumnes, per les seves 

condicions i/o el malestar que presenten sabem que difícilment podran seguir les 

recomanacions bàsiques com ara mantenir la distancia i l’ús de la mascareta. És per 

aquest motiu que hem adequat els espais i hem establert un protocol d’higiene molt 

més contundent que  l’establert pel Procicat.  

Plantegem una organització dels grups de convivència estables intentant preservar el 

màxim possible l’articulació del nostre model d’atenció, tenint en compte en tot 

moment les demandes necessàries davant de la pandèmia de Covid-19, de protecció 

d’alumnat i professionals per evitar la transmissió,  i intentant maximitzar al màxim la 

traçabilitat dels possibles contagis. 

En l’elaboració de la nostra organització, hem intentat mantenir en la mesura del 

possible, la continuïtat dels referents professionals i dels companys/es del grup, tenint 

en compte que la interrupció de la presencialitat el curs passat, així com les 

característiques pròpies del nostre alumnat, feien molt important, preservar el que 

podem de la nostra estructura i condicions, per tal de facilitar la reincorporació de tots 

plegats a l’escola. 

En la nostra organització de l’alumnat i professionals, sempre hi ha presents criteris de 

necessitats de l’alumnat, condicions dels espais i de la disponibilitat de recursos 

professionals. 

En aquestes circumstàncies, les condicions de mantenir la distància  interpersonal d’ 

1,5 metres, i de maximitzar la traçabilitat del contagi, ens obliga a establir grups de 

màxim 8 alumnes.  

3.2. Organització dels recursos personals 

 

Els grups d’infantil, primària i projecte 3 de secundària disposaran d’un/a tutor/a i 

educador/a referents estables, i el projecte pont i resta de grups de secundària tindran 

el seu tutor/a estable i la figura de l’educador/a que compartirà més d’un grup estable.  

 

En el cas dels professionals especialistes (psicòlegs, logopedes, fisioterapeuta), que 

atendran alumnes de diferents grups classe, s’adoptaran les mesures pertinents de 



protecció, que inclús sobrepassen en dimensió respecte a les proposades pel Procicat 

en relació amb els professionals d’atenció no estable. 

 

Donat que una part del nostre alumnat no podrà fer ús de la mascareta, per les seves 

condicions de salut, el malestar que presenten, o bé per la impossibilitat de posar-se-la 

i treure-se-la de manera autònoma, implementem les mesures de protecció al nostre 

Centre de la següent manera: 

 

Els professionals referents del grup estable:  

 

Portaran durant tota la jornada escolar una mascareta quirúrgica. Aquells professionals 

que per motiu de salut són més vulnerables portaran una mascareta FPP2. 

També hem considerat que els professionals que atenen a alumnes d’infantil,  primària 

i projecte 3 de secundària portin la mascareta FPP2 donat que es trobaran amb 

situacions que requereixin contacte directe de fluids (canvi de bolquers, neteja de 

mucositat, baveig, etc...) 

En els casos en què no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres (per 

fer canvis de bolquers, o altres situacions que requereixin contacte directa de fluids) 

s’haurà de fer ús de guants, mascareta i bata que protegeixi la roba del professional. 

En els grups on hi ha alumnat amb vulnerabilitat de salut,  la mascareta serà de tipus 

FPP2, pantalla protectora, una bata per alumne i barret. 

 

Els professionals que no són estables als grups: 

 

Els professionals especialistes (psicòlegs, logopedes, fisioterapeuta), o altres 

professionals no estables de suport, també hauran de portar aquest equip:  

mascareta quirúrgica o mascareta de tipus FPP2, pantalla protectora,  una bata  per 

alumne i barret, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.  

 

Els espais preferents per l’atenció de l’alumnat serà la seva aula. En el cas d’atencions 

individualitzades s’utilitzaran els despatxos de logopèdia o psicologia i la sala de 

fisio/multisensorial per un professional i un alumne. 
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3.3. Plànols de l’escola 
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      Primera planta



3.4. Fluxos de circulació 

 

3.4.1. Organització de les entrades i sortides 

 

La gran majoria del nostre alumnat arriba a l’escola mitjançant el transport escolar 

donat que una gran part provenen de diferents municipis del Baix Llobregat. 

Per tal de poder realitzar una entrada i sortida de forma esglaonada i mentre duri la 

situació de la pandèmia, comptarem amb 3 accessos diferenciats (porta principal 

escola, porta patí gran i porta pati infantil). 

Al matí a mesura que vagin arribant els autocars, seran els professionals referents dels 

diferents grups/classe els que aniran pels diferents autocars i s’encarregaran de 

recollir al seu grup d’alumnes. 

Cada professional referent d’un grup classe estable disposarà d’un llistat amb els 

diferents números de rutes en les quals estan assignats els seus alumnes. 

➢ ENTRADA 1 (part de darrere del pati petit): Aquest serà l’accés dels grups 

estables de Primària Grup 2 i Primària Grup 3. Aquests alumnes accediran al 

Centre (un cop realitzat el protocol d’accés) directament a les seves 

respectives aules sense haver de passar per cap passadís de l’interior del 

Centre. 

 

➢ ENTRADA 2 (porta pati gran): 

Els alumnes de Projecte 1 (2 grups classe), Projecte 2 (3 grups classe) i Projecte 3 

( 2 grups classe) de Secundària romandran separats per grups estables a l’espai 

del patí per anar entrant de forma esglaonada en intervals de 10 minuts i no 

coincidir als passadissos.  

Es mantindrà  la distància de seguretat d’1’5m entre els diferents grups estables. I 

s’esperaran al pati per entrar de forma esglaonada en intervals de 10 minuts. 

➢ ENTRADA 3 (porta entrada principal): serà l’accés del grup d’infantil, grup 1 

de primària i projecte pont. En aquest accés tenen prioritat els alumnes 

d’infantil. Els alumnes del grup 1 de primària i projecte pont romandran a 

l’espera (respectant la senyalització del terra) fins a completar aquesta entrada 

els alumnes més petits. 

A les famílies que portin o vinguin a recollir als seus fills/es, i per tal que no coincideixin 

amb les rutes de transport, se’ls modifica l’horari d’entrada i sortida en una franja de 15 

minuts. En lloc de portar als seus fills al Centre a les 9 ’15 h ho faran a les 9 ’30 h, i a 

la tarda en lloc de recollir-los a les 16h15m ho faran a les 16h30m. 

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha senyalitzat al terra de l’entrada de l’escola la 

distància que s’ha de mantenir en el temps d’espera de l’entrada i sortida. 



 

3.4.2. Circulació dins el Centre 

 

Tots els professionals vetllarem perquè els diferents grups no coincideixin en els 

passadissos i els lavabos i mantinguin la distància física segons recomanacions 

sanitàries. 

 

3.5. Organització de l’espai d’esbarjo 

 

3.5.1. Etapa infantil i Primària 

 

L’etapa d’infantil i Primària realitzaran l’esbarjo en diferents espais: 

o Pati gran de Primària 

o Pati petit de Primària 

o Parc extern a l’escola (adjacent al Centre) 

o Espais aula 

 

L’horari de pati serà de 11’00 h a 11’40 h i es realitzarà en dos torns: 

- De 11’00 h a 11’20 h sortirà el grup d’infantil al patí petit i un grup de Primària 

(primària 3) al pati gran. 

- De 11’20 h a 11’40 h els mateixos grups faran activitat de lleure però a les 

respectives aules que ja s’hauran ventilat, netejat i desinfectat en el moment 

que sortiran al pati. 

 

De 11’20 h a 11’40 h els grups de primària 1 i primària 2 sortiran al pati: 

- Primària 1 surt a l’espai extern del parc 

- Primària 2 al pati gran de Primària 

Tant primària 1 com primària 2 la primera part del lleure la realitzaran a les seves 

respectives aules. 

3.5.2. Etapa Secundària 

 

L’esbarjo a l’etapa de secundària s’ha previst en diferents espais: 

o ESPAI DE PATI (s’ha dividit en tres zones): 

- pista de futbol 

- lateral pista de futbol 



- espai hort 

o ESPAI AULA 

L’horari de pati és el mateix per a tots els grups. 

4. REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

 

• La família/tutors legals 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 (no haver reduït la temperatura amb antitèrmics) ni la nova aparició de 

cap altre símptoma de la taula de símptomes següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Val a dir que es recomana tenir el carnet de vacunacions al dia. 
 

• NO es pot assistir al Centre si l’infant, adolescent o la persona adulta 

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.  

          TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19  
 
 

➢ Febre o febrícula>37,5ºC  

➢ Tos  

➢ Dificultat per a respirar  

➢ Mal de coll*  

➢ Refredat nasal*  

➢ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

➢ Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

➢ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

 

 

* El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista. 

 



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 o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la 

infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la 

família/tutor i l’equip pediàtric. 

 

Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

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

requereixen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Per motius sanitaris i com a mesures extraordinàries de salut per evitar brots de la 

Covid 19 a l’escola, aquest curs s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

 

L’alumnat més gran de 6 anys ha d’entrar i sortir amb la mascareta ben posada, 

sempre que no tingui problemes respiratoris, dificultat per llevar-se la mascareta per si 

sol/a o bé que presenti alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització,  

 

Amb la finalitat de poder planificar l’acció educativa l’Equip Directiu, seguint les 

instruccions del Departament d’Educació i assessorats pel nostre Departament de PRL 

(prevenció de riscos laborals) es va informar a tots els professionals que treballen al 

nostre Centre de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 

contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

 

Tanmateix els professionals de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han estat 

avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar 

si poden estar en contacte amb els infants. 

Val a dir que en cas que la situació del professional canviï, aquest haurà de tornar a 

lliurar una nova declaració responsable, sent aquesta darrera la vigent. 



5. CONTROL DE SÍMPTOMES  

 

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

del curs, 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 o adolescent 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. 

6. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

Hem difós entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi per a preservar la salut dels 

infants i també del personal docent i no docent. 

Tots els professionals de l’escola han participat de la formació sanitària COVID-19 

que va dur a terme la infermera de la Institució Balmes (annex 1).  

Tanmateix tots participarem de la formació telemàtica que ha programat el 

Departament d’Educació per aquest mes de setembre orientada a aclarir els dubtes 

relacionats amb l'inici del curs als centres educatius en el marc de la pandèmia de 

la covid-19.  Es tracta de diferents mòduls formatius amb unes dates concretes a 

realitzar. 

L’àrea de logopèdia ha seleccionat i elaborat una amalgama de  suports 

comunicatius (amb SAAC) que recorden la importància de seguir les mesures de 

prevenció, sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta 

de la mascareta. 

6.1. Distanciament social 

 

Fem especial èmfasi en què el distanciament social és una de les mesures més 

importants  per evitar la transmissió del virus. L’alumnat disposarà d’un espai d’uns 4 

m2. Això ens implica mantenir una distància de 1,5 m metres entre les persones al 

nostre centre. El personal del centre serà el responsable de vigilar el compliment 

d’aquestes distàncies. 

Per a facilitar aquest distanciament hem adaptat el nombre d'alumnat per aula i 



mantindrem grups i espais estables, donat que això ens ajudarà a controlar la 

traçabilitat. Els i les professionals en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre 

el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

 

6.2. Rentat de mans 

 

Es tracta de la mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants i del 

personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants, Salut publica manifesta que 

sovint comporta una falsa sensació de protecció. Un ús inadequat dels guants pot 

incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar 

la higiene de mans i usar els guants únicament quan sigui necessari. 

S’establiran  noves rutines en els hàbits higiènics. En infants i adolescents, es 

requereix el rentat de mans: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre  

▪ Abans i després de l’esmorzar 

▪ Abans i després d’anar al vàter 

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

L’alumnat que no sigui autònom es rentarà les mans acompanyat o assistit de 

manera freqüent, seguint i adaptant les pautes generals anteriors. 

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà 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 vàter 

▪ Abans i després d’anar al vàter 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

Queda garantida l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 

de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (accessos al 

centre, accessos al pati...) es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

 



6.3. Mascaretes 

 

Segons l’OMS, la recomanació d’ús de mascaretes està subjecta a les normes 

establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions 

actuals són les següents: 

 

COL·LECTIU Indicació Alertes 
Tipus de 

mascareta 

Educació 

Infantil (3-6 

anys) 

 

No és obligatòria tot 

i que se’n recomana 

l’ús 

 

Desaconsellada 

si impedeix 

respirar amb 

normalitat o bé si 

la persona que la 

porta no és 

capaç de treure-

se-la sense 

ajuda si així ho 

necessita. 

 

Higiènica 

amb 

compliment 

norma UNE 

Educació 

Especial (6-21 

anys)  

 

Obligatòria per a 

totes les 

persones majors de 

6 anys, 

independentment 

del manteniment de 

la distància física 

interpersonal de 

seguretat. 

L’ús de mascareta 

és obligatori també 

quan s’està amb el 

grup de convivència 

dins de l’aula 

 

 

 

Higiènica 

amb 

compliment 

norma UNE 

Personal 

docent i no 

docent 

Obligatòria 

 Quirúrgica 

o 

FPP2 

 

 

El personal docent i no docent portarà mascareta al llarg de tota la jornada laboral 

donada la impossibilitat de mantenir la distància de seguretat amb el nostre alumnat. 



Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada 

Depenen de les característiques del grup de nens/es i depenen del tipus d’activitat 

que es realitzin que impliquin un risc de patir esquitxades (alimentació, higiene,...) 

també s’utilitzarà una pantalla facial. 

Tot aquell alumnat que sigui capaç d’enretirar-se la mascareta de manera autònoma, 

no l’impedeixi respirar amb normalitat i no li suposi un malestar assistirà a l’escola 

amb una mascareta higiènica.   

6.4. Roba i calçat 

 

A l’escola no utilitzarem tovallons ni tovalloles de roba i ho substituirem per material 

equivalents de paper. En el cas dels pitets de roba, han de ser d’ús diari i cal 

guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. 

 

En relació amb el personal docent i no docent utilitzaran roba i calçat d’ús exclusiu 

per al centre. El personal (docent i no docent) s’encarregarà de rentar-la a una 

temperatura >60 C, com a mínim 2 vegades per setmana. 

7. SERVEI DE MENJADOR 

 

L’empresa encarregada de subministrar el menjar és Paladarines S.L. 

El servei de menjador s’oferirà en diferents espais de l’escola i en torns diferenciats. 

Els alumnes del grup d’infantil i els tres grups de l’etapa de Primària dinaran a les 

seves respectives aules. Aquestes seran netejades, desinfectades i ventilades abans i 

després del menjar. 

L’espai de menjador de l’etapa de secundària i projecte pont es realitzarà per torns a 

l’espai de menjador de l’escola i també s’utilitzarà un espai aula situada just davant del 

menjador escolar. 

Entre torn i torn de menjador es netejarà, desinfectarà i es ventilarà l’espai de 

menjador i l’aula adjacent. 

El menjar es servirà en safates individuals, evitant compartir-lo. L’aigua la servirà una 

persona adulta. 

8. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

 

La neteja i desinfecció dels espais està a càrrec de l’empresa Intecserveis i 

coordinada amb  la titularitat del Centre, la Institució Balmes S.C.C.L 
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La neteja dels espais és fonamental i sempre es realitza de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció, donat que permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica 

de les superfícies, i, si no es eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-

ne l’eficàcia. 

A l’escola s’ha intensificat la neteja i desinfecció de les zones transitades i de les 

superfícies manipulades amb més alta freqüència (baranes, poms de les portes, 

lavabos, botons ascensor, etc...) utilitzant productes específics concretats  en el 

protocol de neteja i desinfecció elaborat per l’entitat INTECSERVEIS (annex 2 ) 

Hem fet variacions en l’horari del personal de neteja per poder disposar d’una persona 

durant tota la jornada escolar que s’ocupi de les zones més transitades i les 

superfícies manipulades amb més alta freqüència així com de la neteja i desinfecció 

dels espais com ara la neteja i desinfecció dels espais de menjador entre torn i torn. La 

resta del personal de neteja s’incorporarà a partir del migdia. 

En quan el material hem retirat tot aquell material i joguines que no es puguin rentar 

amb facilitat (peluixos…). Les joguines de plàstic dur es netejaran al rentaplats de 

manera diària. Les joguines de roba, en cas d’utilitzar-les, es rentaran  a la rentadora, 

a més de 60 C.. Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat amb 

una solució a base d’alcohol propílic al 70 C. 

En quan a la cadira de rodes que utilitzem serà desinfectada a l’entrada i sortida del 

centre.  

8.1. Pautes de ventilació 

 

Ventilarem  les instal·lacions interiors un mínim de 10 minuts: 

- Abans de l’entrada de l’alumnat 

- A l’hora del pati 

- Abans de dinar 

- A la sortida dels nens de l’escola  

 

Totes les aules seran adequadament ventilades. Mentre no faci fred i si la climatologia 

ho permet deixarem preferiblement les finestres obertes. Pel que fa a les pautes de 

ventilació, i per a aquells espais del centre que disposen d’algun sistema de 

climatització (splits), en cas de ser utilitzats degut a les condicions de temperatura, 

tindrem en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al 

document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 

concurrència humana. 
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9. TRANSPORT ESCOLAR 

 

El transport escolar està gestionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. A la nostra 

escola venen nois/es que resideixen a diferents municipis del Baix Llobregat. 

Hi ha un total d’11 rutes de transport: 

 

• Ruta 371:   Martorell - Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 372:   Pallejà- Molins de Rei - Sant Boi (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 374:   Sant Vicenç dels Horts – Sant Boi (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 375:   Santa Coloma de Cervelló – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 376:   Sant Feliu – Sant Boi   (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 377:   Sant Joan Despí – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 378:   El Prat Llobregat – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 379:   Viladecans – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 380:   Begues – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 381:   Castelldefels – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

• Ruta 382:  Sant Boi (interurbana)  

 

Fan ús del transport escolar un total de 63 alumnes del nostre Centre. 

Adjuntem el Pla de contingencia de l’empresa de transport Autocares Cer, S.A. 

(annex 3), que entre altres mesures contempla les següents: 

 

- Ús de mascaretes i guants, tant per part del conductor com per part de l'auxiliar en 

ruta. 

- Ús de visera protectora per part de l’auxiliar en ruta com a complement a les 

mascaretes. 

- Els usuaris hauran d'accedir a l'autobús amb mascareta, i utilitzar-la durant tot el 

trajecte. 

- Els vehicles disposen de gel hidroalcohòlic a bord, així com mampara protectora 

col·locada darrere del conductor. 

- La neteja diària dels vehicles es realitzarà amb lleixiu (barreja 20 ml de lleixiu amb 

980 ml d'aigua), tant de l'habitacle del conductor com de la resta del vehicle, posant 

especial atenció a les zones de major contacte amb els usuaris, per exemple: baranes 

de les portes d'accés, nanses de la part posterior dels seients, reposa braços, 

cinturons de seguretat, etc. 



 

- Complementàriament han adquirit diversos equips per a la desinfecció dels vehicles 

amb emissors d'ozó. 

  

Dins de la política de millora contínua i per tal de reforçar la seguretat a clients i 

treballadors davant la nova situació que estem vivint, Autocares Cer, S.A. ha obtingut 

la certificació STOP COVID-19, Certificat de Seguretat Biològica (que adjuntem), per 

part de l’Agència para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente  (ACCM), que 

garanteix el compliment de normes i pràctiques de seguretat biològica, enfront del 

virus COVID-19, basant-se en les recomanacions i requisits dels diferents organismes 

competents, nacionals i internacionals. 

  

Durant el mes de juliol les directores de Balmes I i Balmes II varem mantenir una 

reunió amb el Consell Comarcal i els Serveis Territorials del Baix Llobregat per 

sol·licitar-los que per motius de seguretat davant de la COVID-19 desdoblessin les 

rutes de transport que comparteixen alumnes de Balmes I i de Balmes II per no 

barrejar als alumnes. 

Serveis Territorials ho va tramitar a la Direcció General per tal d’obtenir l’autorització 

de la despesa que suposaria el desdoblament. 

Donat que a l’inici de curs 20-21 no es disposa d’aquesta autorització la indicació que 

té el Consell Comarcal és iniciar el curs amb la rutes tal i com estaven fins el moment 

que va esclatar la pandèmia. 

 

L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 

anys (si no hi ha contraindicacions). Durant els trajectes no és permès menjar ni beure. 

S’assignaran seients fixos per a tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del 

servei de transport escolar. Poden viatjar alumnes de diferents grups estables en el 

mateix servei de transport escolar, i es recomana que estiguin junts els del mateix grup 

estable. 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

De les tres activitats complementàries incloses al nostre projecte educatiu, una es 

realitza al centre: dansa i comunicació, i l’activitat de piscina i hípica terapèutica es 

realitzen fora del centre, a l’escola esportiva Llor de Sant Boi i a l’entitat Delta 

Llobregat situada al Prat del Llobregat respectivament..  



Aquest primer trimestre d’aquest curs 20-21 hem decidit no començar l’activitat de 

piscina a l’espera de veure com evoluciona la pandèmia al nostre municipi donat que 

se situa entre els municipis amb més risc. A aquest fet també se suma la dificultat per 

poder mantenir la distància de seguretat entre els nens/es que hi participen si tenim en 

compte que pertanyen a diferents grups estables. 

En finalitzar el primer trimestre es valorarà de nou la situació pandèmica del municipi 

així com els recursos personals necessaris que caldrien per poder respectar dins els 

vestuaris la distància necessària entre els alumnes dels diferents grups classe i la no 

barreja de professionals. 

Pel que fa al tema de l’hípica terapèutica hem decidit continuar realitzant-la donat 

que es tracta d’una activitat que es duu a terme a l’aire lliure i tenint en compte que 

tant les instal·lacions com l’organització de l’activitat ens permeten mantenir la 

distancia de seguretat entre els diferents grups. Veure mesures de seguretat (annex 4) 

 

L’activitat de dansa i comunicació que fins aquest curs la realitzàvem al Casal de 

Barri de Camps Blancs molt pròxim a l’escola es continuarà realitzant però a l’espai del 

pati gran de l’escola. D’aquesta forma la realitzarem a l’aire lliure en lloc d’un espai 

tancat i ens permetrà poder realitzar-la mantenint la distància de seguretat d’1’5 m. 

11. ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL  

 

En la mesura del possible s’intentarà fer totes les reunions de forma telemàtica i 

només es faran de forma presencial aquelles que es considerin estrictament 

necessàries. 

En els espais de reunió es tindrà en compte aplicar totes les mesures de prevenció 

(mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.).  

S’evitarà compartir equips informàtics, dispositius, estris o altres instruments, 

accessoris. En cas de compartir algun equip es procedirà a la seva desinfecció amb 

tovalloletes de clorhexidina. 

 

Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància i usar la mascareta entre els i les 

professionals, també fora del recinte educatiu, i en les entrades i sortides dels centres. 

12. REUNIONS AMB FAMÍLIES I PERSONES EXTERNES AL CENTRE  

 

Les reunions amb les famílies de l’alumnat han de ser telemàtiques, a excepció 

d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer 



presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció 

(mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). 

En els casos en què les reunions no puguin ser telemàtiques pel perfil de les persones 

convocades, s’habilitaran des del centre altres mecanismes de comunicació a través 

del telèfon mòbil. 

 

13. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 

DE COVID-19   

 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19  al centre  és la Directora. 

 

L’escola té disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels 

diferents grups estables de convivència del centre en el cas que es requerís per part 

del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.  

Aquest fitxer s’ha realitzat mitjançant l’aplicació TRAÇACOVID del Departament 

d’Educació. 

Davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 a l’escola: 

• El tutor/a o educador/l portarà  a l’aula COVID que és un espai separat buit de 

contingut, d’ús individual i ventilat i es contactarà amb la Directora. 

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar una mascareta quirúrgica, –si és més gran de 2 anys– . També ha 

d’anar protegida  la persona que l’acompanyi. 

•  Si l’alumne amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants 

molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per 

treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de la conducta que 

facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una 

mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol 

ús.  

• L’escola disposa d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es 

requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas 

sospitós.  

• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació 

de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

 



A continuació, la directora de l’escola  realitzarà les accions següents:  
 

• En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la 

família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

• Recomanar a  la família  que contactin amb el seu centre d’atenció primària de 

referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del 

sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  

 

Quan la simptomatologia s’iniciï fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 

família o la persona amb símptomes ( en cas de tractar-se d’un professional) ha de 

contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres 

d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 
LA COVID-19. 

ESPAI HABILITAT 
PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA 
FAMILIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
AL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

Aula COVID 

Tutor/a o 
educador/a del 
grup estable de 

convivència 

Directora Directora 

 

SEGUIMENT DE CASOS 

ALUMNE/A DIA I HORA 
DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 

(s’inclourà 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 
QUI ES 
MANTÉ EL 
CONTACTE I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 
DEL CENTRE 
PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 



     

     

...     

 

14. SEGUIMENT DEL PLA 

 

Aquest Pla està subjecte a canvis derivats de l’evolució de la pandèmia, de la 

normativa vigent i de la operativitat de la seva posada en marxa. 

En aquest sentit, des de la Direcció del Centre estarem pendents de les adaptacions o 

variacions de les mesures que es proposin des de les entitats competents (Educació i 

Salut). 

 

Responsables Equip Directiu 

Periodicitat Mensual 

Modificacions 
Sempre que les informacions del Departament 

d’Educació i de Salut ho requereixin 

Comunicació de les posibles 

modificacions 

1. Consell Escolar  

2. Claustre de mestres  

3. Comunitat educativa. Espai web 

 

15. ANNEXOS 

 

1. Power Point Formació Sanitària Covid-19 Infermeria Institució Balmes 

SCCL 

2. Protocol de neteja i desinfecció empresa Intecserveis 

3. Plan de contingencia frente al Covid-19 Empresa de Autocares Cer, S.A 

4. Mesures de seguretat COVID Teràpies assistides amb cavalls Delta del 

Llobregat 
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