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1. INTRODUCCIÓ 

 

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un 

escenari diferent per al curs 2021-2022. Tot i això mentre no s’obtingui la immunitat de 

grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades. 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la 

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment 

de la traçabilitat dels casos. 

 

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. 

L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 

seguint en tot moment les instruccions sanitàries. 

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

recomanats, 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 contundent. 

 

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

2.1. Organització dels grups de convivència estable 

 

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu 

principal valor, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que 

ofereix en la traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 

Es tracta de grups estables d'alumnes, en el marc dels quals es produeix la 

socialització de les persones que l'integren. Per tant, parlem de grups d’alumnes i 

professionals que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no 

sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta 

de 1’5 metres en aquests grups de convivència estables. 



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 la ventilació i l'ús de la mascareta. 

 

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 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. 

2.2. Organització dels recursos personals 

 

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

tutor/a i educador/a referents estables, i la 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. 

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. 

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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2.3. Plànols de l’escola 
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2.4. Fluxos de circulació 

 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc de l’escola hem establert circuits i hem 

organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 

moments concrets. 

2.4.1. 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 i no coincidir als passadissos.  

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

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. 

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar 

en el cas que ho indiqui el personal del Centre. 

En entrar a l’escola els i les alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.  

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. 



 

2.4.2. 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 interpersonal d’1,5 metres 

segons recomanacions sanitàries. 

 

2.5. Organització de l’espai d’esbarjo 

 

2.5.1. 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 Pati d’infantil 

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. 

2.5.2. 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. 

3. 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. 
 
* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us 
poseu en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En 
l'horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 
amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.  
 
** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en 
els infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan 
també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. Aquesta llista de 

          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. 

 



símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el context 
epidemiològic del moment. 
 
 
S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o 
simptomatologia susceptible de ser covid-19. Per a l’alumnat de 12 anys o més, s’ha  
de demanar a les famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament del 
grup, si es dona el cas. 
 
Davant possibles canvis a nivell epidemiològics, comptem amb la nostre referent Covid 
assignada per tal de fer les consultes corresponents. 
 

 

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. 

4. GESTIÓ DE CASOS 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu:   

Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i s’ha de contactar amb  

la directora del centre.   

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

una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si és més 

gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’una o un 

menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).   

 

Si la persona 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 si soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la 

seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2, a més d’una 

pantalla facial i una bata d’un sol ús.  

 

El centre ha de disposar 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 del centre 

haurà de realitzar les accions següents:   

En el cas que es tracti d’un alumne o una alumna, establir contacte immediat amb  la 

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

família (en el cas d’un o una menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària 

de referència.  

Es recomana que sigui el CAP del sistema públic de salut que sigui de referència de la 

persona, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La 

cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 



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 

(annex 1).  

L’àrea de logopèdia ja va seleccionar i elaborar el curs passat  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 

 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la 

normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es 

mostra en la taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del 

curs segons l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 



 

Col·lectiu   Indicació 

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys) No indicada 

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

De 1r a 6è de primària OBLIGATÒRIA 

Secundària OBLIGATORIA 

Personal docent i no docent OBLIGATORIA 

 

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 

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  

 

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. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be


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 

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 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 (mínim 30 minuts) 

 

Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts 

per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per 

millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 

continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, 

entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. 

 

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. 

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 de 7 rutes de transport: 

 

 Ruta 371:   Martorell - Sant Boi   

 Ruta 372:   Sant Feliu-- Sant Boi  

 Ruta 373:   Gavà – Sant Boi  

 Ruta 374:   Castelldefels – Sant Boi   

 Ruta 375:   Santa Coloma de Cervelló – Sant  

 Ruta 376:   Sant Boi– Sant Boi   

 Ruta 387:   El Prat Llobregat – Sant Boi  (compartida amb Balmes II) 

 

Fan ús del transport escolar un total de 69 alumnes del nostre Centre. 

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

(annex 3) on s’especifiquen les mesures COVID. 

 

Aquest curs finalment hem aconseguit que els alumnes de les rutes de Balmes I i 

Balmes II no comparteixin el transport escolar, excepte el cas de la ruta 387 del Prat 

de Llobregat que si serà compartida. 

 

A part d’afavorir el temps d’estada dels nostres alumnes dins l’autocar ( ja que es 

veurà reduït el temps de recorregut) evitarem també el possible contagi entre alumnes 

de dos centres. 

 

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 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf


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, dos es 

realitzen al centre: dansa i comunicació i Binding, en canvi 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 curs escolar hem decidit dur a terme les activitats complementàries que 

veníem fent en cursos anteriors ( piscina, hípica, dansa),  i es van haver d’interrompre 

malauradament  pel tema de la pandèmia. 

Evidentment les activitats complementàries es realitzaran complint en tot moment el 

que especifica la normativa i les indicacions de Salut. 

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.).  

 

12. REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES  FAMÍLIES  

 

Les reunions amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser preferiblement 

virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre ha valorat dur-les a 

terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que permeti el 

compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o 

ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física 

recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.  

És preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin 

vacunades amb la pauta completa. 



En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància 

física recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. Es 

prioritzen les entrevistes en format virtual. 

Si la família o el professorat considera que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de 

fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries establertes en cada moment. 

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 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LG2-kT7DJbZ6CpgItDApv1cVRShj1UWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LG2-kT7DJbZ6CpgItDApv1cVRShj1UWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HUGknAIw5H8tPgtB4VfEjGIn-RdWrjfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UuAJT2LCr8e9cPzLwGEZhYa723mwgfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EFbyZ-fXH-6NNj8SDlXEF3Dn7VQ4UpE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EFbyZ-fXH-6NNj8SDlXEF3Dn7VQ4UpE/view?usp=sharing

