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1. DIAGNOSI DEL CENTRE 

 
Aquest Pla d’actuació basat en les instruccions establertes pel Departament d’Educació en 

relació amb el Departament de Salut i el PROCICAT, pretén establir les bases per tal que el curs 

2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de 

la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots 

infants a una educació de qualitat. 

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2021-2022 de la 

Secretaria de Polítiques Educatives. 

És un pla provisional i que caldrà anar-lo adaptant a les diferents ordres sanitàries i educatives, 

així com al dia a dia del centre. 

Partint de l’experiència dels curs anterior, hem elaborat un pla fet a mida pel centre i per les 

seves famílies, per tal de poder garantir una educació presencial, i alhora, en cas d’haver-nos de 

tornar a confinar, un pla de confinament on es mantingui una comunicació fluïda amb l’alumnat i 

les seves famílies i on es garanteixi la continuïtat de l’ensenyament curricular.  

Cal tenir present que som un centre d'alta complexitat, amb un nombre elevat de famílies 

especialment vulnerables, que no disposen de connexió a internet ni de dispositius electrònics a 

casa seva. També és important saber que la població, Torrelles de Foix, i les urbanitzacions no 

disposen de bona connectivitat i que és molt complex poder-se connectar a internet amb 

normalitat, sovint falla i la connexió és limitada. 

Per poder elaborar aquest pla hem tingut en compte la diagnosi feta en claustre sobre el temps 

de confinament i el desenvolupament del passat curs escolar 2020-2021, recollint tots aquells 

aspectes positius i de millora. 

Disposem d’una base de dades, la qual actualitzarem, on queden recollides les necessitats a 

nivell de dispositius i connectivitat de l’alumnat del centre, per si ens hem de confinar, poder 

garantir que segueixin treballant des de casa.  

 

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 

transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

 

2.1. Grups estables i docents de referència  

Hem creat grups estables de convivència d’alumnes, amb el seu tutor o tutora.  

Es tracta d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet 

que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de 

l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) dins el grup estable 
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de convivència. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més 

importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest 

grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre 

d’integrants del grup.  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (especialistes i 

altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la 

mascareta. 

Els lavabos de l’alumnat de primària, es destinarà un wc i una pica per a cada grup estable. 

 

Grups Alumnes 

Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 
Esta
ble 

Temporal 

EI 1: P3 P4 
Insectes 

 Vanesa 
Arahuete 

Patrícia-
MEE 

Cristina-
PUM 

 Marga 
(Vetlladora) 

Virginia (TEI) 

Aula 1 
d’EI 

Psicomotricitat 
Aula joc 
simbòlic 

EI 2:  P3 P4 
Aquàtics 

 Eugènia  
Fèlix 

Patrícia-MEE 
Cristina-PUM 

 Marga 
(Vetlladora) 

Virginia (TEI) 

Aula 2 
d’EI 

Psicomotricitat 
Aula joc 
simbòlic 

EI 4: P5 
Aeris 

 Montserrat 
Raventós 

Patrícia-EE 
Cristina-PUM 

 Marga 
(Vetlladora) 

Virginia (TEI) 

Aula 3 
d’EI 

Psicomotricitat 
Aula joc 
simbòlic 

Primer  Elena 
Vizcaya 

Fèlix-EF 
Magda-PAN 
Cristina-PUM 

Marga 
(Vetllador

a) 

Mireia- 
MEE 

Aula 
de 1r 

Escolta’m 
Gimnàs 

Aula 
d’artística 

Segon  Laia 
Ros 

Fèlix -EF 
Magda-PAN 
Cristina-PUM 

 Mireia- 
MEE 

Aula 
de 2n 

Escolta’m 
Gimnàs 

Aula 
d’artística 

Tercer  Eva Pérez Fèlix -EF 
Magda-PAN 
Cristina-PUM 

 Mireia- 
MEE 

 

Aula 
de 4t 

Escolta’m 
Gimnàs 

Aula 
d’artística 
Biblioteca 

Quart  Carmina 
Mallofré 

Fèlix -EF 
Magda-PAN 
Cristina-PUM 

 Mireia- 
MEE 

 

Aula 
de 3r 

Escolta’m 
Gimnàs 

Aula 
d’artística 
Biblioteca 

Cinquè  Cati 
González 

Fèlix -EF 
Magda-PAN 
Cristina-PUM 

Marga-
Vetlladora 

Mireia- 
MEE 

 

Aula 
de 5è 

Escolta’m 
Gimnàs 

Aula 
d’artística 
Biblioteca 

Sisè  Aleix 
Domingo 

Fèlix -EF 
Magda-PAN 
Cristina-PUM 

Marga 
(Vetllador

a) 

Mireia- 
MEE 

 

Aula 
de 6è 

Escolta’m 
Gimnàs 

Aula 
d’artística 
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2.2. Activitats o matèries 
 

Activitat o 

matèria 

Grups 

estables 

dels quals 

provenen 

els alumnes 

Docent 

Horari 

(nombre 

d’hores o 

sessions 

setmanals) 

Observacions 

Aula d’acollida 
 

3r, 4t, 5è, 6è  7 a l’aula 
d’acollida 

Es faran grups 
de nivell, amb 
un horari més 
intensiu al 1r 

trimestre. 

Educació 
Física 

1r, 2n, 3r, 4t, 
5è, 6è 

Fèlix Hill 2 a la pista 
exterior o 
gimnàs 

Sempre que 
sigui possible es 

farà a la pista 
exterior. 

Anglès 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 
6è 

Magda Aliana 2 sessió a CI i 
CM 

3 sessions a CS 
a l’aula de 
referència 

 

Ed. Artística 
 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 
6è 

Cristina Ortiz 
Magda Aliana 

2 sessions a 
l’aula d’artística 

 
 
 

 

A l’hora de realitzar les especialitats i d’acord amb la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, 

per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 

transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, caldrà mantenir la distància 

física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, de 1,5 metres en 

general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. La mascareta higiènica 

serà d’ús obligatori per al personal especialista quan imparteix classes a diferents grups, quan no 

forma part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure -pista- sempre que sigui possible, evitant les hores 

de major exposició solar així com si la meteorologia no ho permet. Quan l’activitat es faci a 

l’espai exterior no serà necessari l’ús de mascareta. Quan s’hagi de fer al gimnàs, l’especialista 

haurà de dur la mascareta sempre i quan no pugui mantenir la distància física amb l’alumnat. 

Es farà la ventilació dels vestidors, entre grups per tal de poder ser utilitzats quan sigui 

necessari. 

L’anglès es realitzarà a l’aula del grup estable. La mestra haurà de portar la mascareta, i 

mantenir la distància física de seguretat. 

L’aula d’acollida, tenint en compte que agrupa infants de diferents grups estables (de 3r a 6è) 

l’alumnat i el mestre hauran de portar sempre la mascareta posada i mantenir les distàncies de 

seguretat. Cada alumne tindrà el seu material i quan hagin d’utilitzar algun material comú caldrà 

fer higiene de mans abans i després, i en acabar, netejar i desinfectar el material utilitzat.  
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2.3. Criteris d’inclusió 

L’atenció educativa als alumnes en un context inclusiu requereix:  

- L’alumne/a  és el protagonista de l’aprenentatge i s’hi ha d’implicar de manera conscient, 

per la qual cosa és fonamental fomentar-li activament la motivació. 

- El mestre proporcionarà estratègies d’aprenentatge que s’adaptin al ritme de cadascú tot 

respectant i aprofitant els coneixements, les experiències, destreses i preferències dels 

alumnes. 

- El coneixement es construeix col·laborativament i es promourà mitjançant entorns 

d’aprenentatge que incorporen recerca, resolució de problemes, tallers manipulatius, ...  

- La identificació de les necessitats dels alumnes i la concreció dels plans de treball 

corresponents ho realitzarà el tutor amb el suport del MEE. En el cas que sigui necessari 

també intervindrà l’EAP amb un assessorament al grup, a l’alumne o al MEE i tutor. 

 
2.4. Mesures flexibilitzadores 

Mesures i suports universals 

Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els alumnes, a partir del que 

estableixen el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.  

Es recullen en el projecte educatiu del centre i en el Pla d’acollida de l’alumnat i del professorat, 

en el Pla d’acció tutorial i en les programacions d’aula. 

En quan a l’atenció a la diversitat en l’aula: l’aprenentatge cooperatiu, la resolució participativa 

dels problemes relacionals i dels conflictes, l’ensenyament multinivell, les mesures facilitadores 

de l’atenció a la diversitat a l’aula amb una orientació inclusiva (la tutoria entre iguals Escolta’m, 

els suports tecnològics, el treball per tallers manipulatius dins l’aula, el treball en petits grups dins 

l’aula...). 

Mesures i suports addicionals 

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, 

preventiva i temporal.   

L’aula d’acollida és una estratègia organitzativa i metodològica per atendre l’alumnat nouvingut 

quan s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya. Té una doble finalitat: en primer lloc que 

l’alumne se senti ben atès i valorat en els aspectes emocionals i, en segon lloc, que disposi de 

les eines bàsiques per iniciar en el nou context, al més aviat possible i en les millors condicions, 

el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Mesures i suports intensius 

Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats educatives 

especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma 

extensa, amb una freqüència regular. 

L’aplicació de mesures i suports intensius comporta elaborar un pla individualitzat (PI), en el qual 

es concreten els objectius, els professionals implicats que s’han de coordinar, les adaptacions 
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metodològiques i els indicadors de seguiment del progrés que permetin avaluar-ne l’eficàcia i fer-

hi els reajustaments necessaris. 

 
 

3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS NEE 

Alumnat NESE 

Respecte a les mesures universals es proposa que tots els tutors portin a terme una avaluació 

inicial dels seus alumnes per poder saber en quin moment es troben després del confinament i 

quins són aquells continguts que no s’han assolit. 

Mantindrem l’espai escolta’m per poder seguir fent un acompanyament més personalitzat de 

l’alumnat. 

Com a mesures addicionals, s’intentarà donar resposta dins l’aula, però un cop valorada la 

situació de cada grup-classe juntament amb el professional de l’EAP, es faran les actuacions 

pertinents per donar suport i reforç als alumnes que ho requereixin. 

I es portarà a terme una intervenció per part de la mestra d’educació especial més intensiva amb 

els alumnes amb dificultats més específiques o greus, fent les coordinacions pertinents amb els 

equips externs que intervenen al centre (EAP, CRETDIC, CDIAP, CSMIJ...). 

 

3.1.  MEE 

El suport del mestre/a MEE es farà, per norma general, dins de l’aula. El MEE si realitza aquest 

suport en diferents grups estables haurà d’utilitzar mascareta i/o mantenir la distància de 

seguretat.  

Un cop valorada la situació i les necessitats de l’alumnat, si es veu necessari, realitzar un treball 

específic fora de l’aula es durà a terme a la tutoria de primària. El mestre i els alumnes, si no són 

del mateix grup estable, hauran de portar mascareta i/o mantenir si és possible la distància de 

seguretat.  

 

3.2. EAP 

El professional de l’EAP assignat al centre portarà a terme les actuacions i coordinacions 

pertinents per tal de donar resposta a les necessitats de l’alumnat i dels docents. Se situarà a la 

sala Foix i quan intervingui directament amb algun alumne o mestre hauran de portar mascareta 

i/o si és possible mantenir la distància de seguretat. 

 

3.3. CREDA 

El professional del CREDA assignat al centre per un alumnat concret portarà a terme la seva 

tasca professional a la sala Cantarelles. 

El professional del CREDA i l’alumne a qui atengui hauran de portar mascareta i, si és possible, 

mantenir la distància de seguretat. 
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3.4. CSMIJ 

Les coordinacions amb el CSMIJ enguany es portaran a terme via telemàtica un cop al trimestre. 

 

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES  

4.1. Horaris per grups i portes d’accés 

Utilitzarem dos punts d’accés a l’escola per tal de garantir les mesures de seguretat indicades 

des del Departament d’Educació i Salut.  

Un punt d'accés per Educació Infantil i un per Educació Primària. L'accés a l’interior de l’edifici de 

primària es farà per dos portes diferents, un de 1r a 3r i l’altre de 4t a 6è.  

- Un primer accés serà la porta lateral de davant del menjador, amb recorregut pel costat del 

gimnàs i accés al pati d’infantil. Aquest accés serà utilitzat per totes les famílies d’infantil (59 

infants).  

L’accés el farem pel pati, on les famílies podran acomiadar i recollir als seus infants a la porta 

de l’aula. L’alumnat accedeix a l’aula per la porta del lavabo per fer el rentat de mans. Si és 

necessari que alguna família accedeixi a l’aula durant el procés de familiarització, ho farà 

sempre amb mascareta i mantenint al màxim possible les distàncies amb la resta de 

l’alumnat. 

- Un segon accés serà la porta principal per on accedirà l’alumnat de primària. L’alumnat de 1r 

a 3r faran el recorregut l’habitual, entraran per la porta principal de l’edifici i pujaran per les 

escales principals fins a la seva aula. Per aquesta porta hi entraran un total de 114 alumnes. 

L’alumnat de 4t a 6è faran el recorregut per l’exterior, vorejant l’edifici, fins arribar a la porta 

d’emergència posterior d’accés al centre per on entraran i pujaran les escales fins arribar a la 

seva aula. L’accés a l’escola de l’alumnat es farà amb mascareta fins arribar a la seva aula. 

Les famílies de primer, durant els primers dies, si és necessari, podran acompanyar als seus 

fills i filles fins a l’aula, sempre amb mascareta. L’alumnat de primària portarà sempre la 

mascareta posada, dins l’aula i als espais comuns, fins que el departament de Salut no ens 

comuniqui el contrari. 

L’accés de les famílies al centre escolar serà limitat. Quan vulguin accedir-hi ho hauran de fer 

amb petició de cita prèvia (per correu o per telèfon) i sempre en compliment de la normativa 

sanitària (ús de mascareta i higiene de mans amb gel hidroalcohòlic). 
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Accés Grup Horari 
entrada 

Sortida 
migdia 

Entrada tarda Horari 
sortida 

Principal 1r PRI 8:55 a 9:05h 
Entrada 
relaxada 

12:30h 
 

14:55-15:05h 
 

16:30h 
 2n PRI 

3r PRI 

4t PRI 

5è PRI 

6è PRI 

Pati (gimnàs) P3 8:55 a 9:15h 
Entrada 
relaxada 

12:30h 14:55-15:05h 16:20h 

P4 

P5 

Pati (gimnàs) Llar d’infants 8:55 a 9:15h 
Entrada 

relaxada 

12:30h-13h 
per la porta 
principal 

- 16:30 a 
16:50h per 
Pati 
(gimnàs) 

 

 

Les sortides es faran evitant massificacions i seguint el mateix recorregut d’entrada. Es 

marcaran els espais on han de romandre les famílies per esperar que surtin els seus fills i filles. 

Enguany no es podrà parlar amb els mestres a la sortida de l’escola sense cita prèvia, i 

demanarem a les famílies que un cop el seu fill/a hagi sortit abandonin el recinte escolar per tal 

de mantenir les mesures de seguretat. 

L’alumnat de la llar d’infants accedirà a l’escola acompanyat d’un familiar per la porta del pati 

(gimnàs), passant per l’exterior de l’edifici fins arribar a la porta d’accés a la llar pel pati. 

L’alumnat que arribi tard, tant de l’escola com de la llar d’infants, haurà d’entrar per la 

porta principal, picar al timbre o trucar per telèfon i esperar que un docent el vagi a 

buscar. Caldrà justificar sempre per escrit el motiu del retard. 

En cas de pluja, les famílies d’educació infantil entraran per la porta principal fins al vestíbul 

d’infantil on s’esperaran a que els seus fills surtin. En cap cas poden accedir a l’interior de 

l’edifici. (veure annex 1)  

 

4.2. Requisits d’accés al centre 

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. 
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes  (veure annex 2). La 

família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 

situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 

addicionals. 

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 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. 

Els docents i personal de l’escola 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, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, 

l’obesitat mòrbida. 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. 

 

Ús de mascaretes 
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

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

No n’utilitzaran de forma obligatòria, 

però la poden portar si ho volen. 

 

De 1r a 6è de 

primària 

Utilitzaran la mascareta per accedir al 
recinte i només se la podran treure per 
menjar o beure aigua, fer educació física 
o alguna activitat que requereixi esforç 
físic. 
Quan no l’hagin d’utilitzar la guardaran a 
la seva bosseta d’ús personal. 

Higiènica amb 
compliment de la norma 
UNE 

Personal docent i 
no docent 

Obligatòria per a tot el personal docent. 
 

Higiènica amb 
compliment de la norma 
UNE 
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Famílies Per accedir al recinte escolar hauran de 
dur la mascareta, igual que per acudir a 
les entrevistes amb el tutor. 
La família que no porti mascareta no 
podrà accedir a l’escola. 

Higiènica amb 
compliment de la norma 
UNE 

 
 
Higiene de mans 
 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 
personal docent i no docent. 
 
En infants es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica a les entrades i sortides de l’escola i 
del pati.  
De la mateixa manera faran el rentat amb aigua i sabó: 
 
- Abans i després dels  àpats, 

- Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

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

 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
 

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

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

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

- Abans i després d’anar al WC. 

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

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR  

5.1. Horaris d’entrada i sortida al pati 

 

Sortida Grup 
Horari de 

sortida 

Horari 

d’entrada a 

l’aula 

Pati i vestíbul 

d’infantil 

CP1 (INF)  

11h 

 

11:30h CP2 (INF) 

P5 (INF) 

Vestíbul 1r PRI  

10:30h 

 

11:00h 2n PRI 

3r PRI 

Sortida 

posterior 

4t PRI  

10:30h 

 

11:00h 

 

5è PRI 

6è PRI 
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5.2. Espais del pati per grups  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ alumnat d’educació infantil sortirà al pati a les 11:00h.  

Els grups que vulguin podran traslladar activitats a l’espai exterior sempre que la climatologia ho 

permeti, evitant així la transmissió del virus dins les aules. 

Cada setmana es farà rotació d’espai, de manera que el grup estable que aquesta setmana està 

a la pista, la setmana següent li tocarà espai de pati superior, la següent pati de camí sensorial i 

tornar a començar.  

Tots els tutors estan a l’espai de pati amb el seu grup de referència. Els especialistes reforçaran 

els grups del cicle on estan adscrits. L’alumnat no podrà accedir a un espai del pati que no 

estigui reservat pel grup estable. 

Cada grup estable disposarà des d’inici de curs d’una capsa de material de jocs de pati, i cada 

dia la portarà a l’espai assignat. 

Els divendres l’alumnat de primària es barrejarà a l’hora del pati i per tant serà obligatori l’ús de 

la mascareta.  la resta de dies, no hauran de dur-la perquè estan únicament amb les membres 

del seu grup bombolla.  

 

 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

6.1. Sessions de consell escolar 

Es prioritzarà que les sessions de consell escolar es facin presencials sempre i quan la situació 

ens ho permeti mantenint les mesures de seguretat. Si no fos possible, es farà de manera 

telemàtica. 

Aquestes es faran a la sala de mestres mantenint la distància de seguretat, utilitzant mascareta i 

sempre que sigui possible amb una bona ventilació de l’espai. 

L’horari serà dimarts de 17 a 18h aproximadament un cop hagi finalitzat l'horari lectiu.  

 

 

Espais Grup Utilització de l’espai 

 

Pati infantil 1 CP1 (INF) Rotació setmanal per 
grups estables. 

 

Pati infantil 2 CP2 (INF) 

Pati moreres/hort P5 (INF) 

Pista 4t A Rotació setmanal (de di-
lluns a dijous) per grup 
estable. 

 

Pati moreres/hort 5è 

Pati camí sensorial 1r 

Pati sorral 2n 

Pati darrera menjador 3r 

Pati roda morera 6è 
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6.2. Reunions d’inici de curs  

Es realitzaran reunions amb les famílies dels diferents grups estables d’alumnat previstos pel 

curs vinent, durant les setmanes de setembre. Aquestes es faran a l’espai exterior, a la sortida 

porxada del vestíbul, per tal de poder mantenir la distància de seguretat. 

Les reunions tindran una durada de 50 minuts i després s’oferirà un torn obert de paraula per 

contestar preguntes i resoldre dubtes que puguin sorgir per part de les famílies. 

L’horari de les reunions serà aproximadament de 17-18h.  Els dies seran els següents: 

- Dijous, 9 de setembre: 1r, CP1, CP2 i P5 (INF) 

- Dilluns, 27 de setembre: 2n i 4t 

- Dimarts, 28 de setembre: 5è i 6è (2 espais diferenciats del pati, un per cada grup estable). 

- Dimecres, 29 de setembre: CP1 i P5 (INF) (2 espais diferenciats del pati, un per cada grup 

estable). 

- Dijous, 30 de setembre: CP 2 (INF) i 3r (2 espais diferenciats del pati, un per cada grup 

estable). 

A llarg del curs i en funció de les necessitats de cada grup estable es valorarà fer altres reunions 

trimestrals tenint en compte la situació epidèmica d'aquell moment.  

 

6.3. Reunions individuals de seguiment 

 
El seguiment amb les famílies es farà  presencialment al centre, a les aules ordinàries de cada 

grup estable. Per fer-les es donarà cita prèvia i tant el tutor com el familiar utilitzaran la 

mascareta i es mantindrà la distància de seguretat.  

En funció de la situació de pandèmia i si la família ho sol·licita es valorarà la possibilitat de fer 

una videoconferència. En cas que no fos possible, es faran via telefònica i/o per correu 

electrònic.  

 

6.4. Període de familiarització (P3) 

El període de familiarització i adaptació de l’alumnat d’infantil de P3 es farà al pati d’infantil per 

tal d’evitar que les famílies entrin a l’edifici. Les famílies que acompanyin aquests infants hauran 

de portar la mascareta i mantenir la distància de seguretat. Només podrà haver-hi un 

acompanyant per alumne/a. El calendari i horari previst serà:  

- 13,14 i 15 de setembre de 10-11:30h.  

- 16 i 17 de setembre de 9-12:30h. 

A partir del 20 de setembre s’iniciaran en l’horari normal de 9-12:30h i de 15h-16:30h, tot i que la 

tutora juntament amb la família pot acordar més temps del procés de familiarització en funció de 

com veiem a l’infant. 
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6.5. Procediment de comunicació amb les famílies 

Les vies de comunicació que s’utilitzaran per comunicar-se amb les famílies seran: 

- Telegram: creació d’un grup de difusió per cada grup estable (unidireccional). En cas de 

confinament es crearà un grup de comunicació per cada grup classe (bidireccional) i l’enllaç 

per poder accedir i formar part d’aquest canal s’enviarà pel grup de difusió. 

- Correu electrònic: es  farà saber a les famílies que per poder comunicar-se amb els 

mestres ho hauran de fer mitjançant el correu electrònic del que disposa cada mestre amb el 

domini @escolagueraudepeguera.cat. També s’utilitzarà com és habitual el correu electrònic 

de l’escola per enviar informacions i per comunicar-se amb les famílies. 

- Nodes (web escola): s’utilitzarà per fer difusió d’informacions importants i activitats 

realitzades al centre.  

- Agenda: serà un dels sistemes de comunicació bidireccionals diaris entre els tutors i les 

famílies per tal de fer un seguiment de l’alumnat tal i com es feia fins ara.  

- Trucades telefòniques: es realitzaran trucades des del telèfon de l'escola sempre que sigui 

necessari.  

 

6.6. Formació a les famílies de les eines de comunicació del centre 

 

A les reunions amb famílies previstes a l'inici de curs s’explicarà el funcionament de recursos 

que s’utilitzaran en cas de confinament. A més, aquesta informació sempre es podrà compartir 

també a través de videotutorials creats pels mestres. 

Tot i així, i en cas que es generin dubtes per part de les famílies sempre es podrà fer arribar 

qualsevol demanda a través dels múltiples canals de comunicació que ofereix el centre i que 

tenen a la seva disposició.   

 

7. SERVEI DE MENJADOR  
 
El servei de menjador està contractat per l’AMPA amb l’empresa 7itria. 

A l’hora del menjador es mantindran les distàncies entre els grups estables. Els integrants d’un 

mateix grup estable seuen junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules 

de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà 

deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

Inicialment es faran dos torns de menjar, un amb l’alumnat d’infantil i l’altre amb l’alumnat de 

primària. 

Per tal de poder garantir l’estabilitat de l’alumnat d’EI, seria necessari que hi hagi 3 monitores (un 

per cada grup estable) per tal de poder-los tenir en 3 espais diferenciats del pati i evitar així el 

possible contagi o transmissió del virus. Cal tenir en compte que l’alumnat de menys de 6 anys 

no porta mascareta i és incapaç de mantenir les distàncies.   
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Degut a que no hi ha hagut aquest augment de monitoratge (a dia 13 de setembre) i el menjador 

compta amb 2 monitores per infantil i 2 monitores per l’alumnat de primària l’alumnat d’EI haurà 

de portar mascareta a l’estona del menjador en el moments en que s’hagin de barrejar amb 

altres grups bombolla. 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la  represa de 

l’activitat lectiva s’organitza en els espais habilitats a tal efecte: menjador escolar i espais 

exteriors (patis). Entre els dos torns caldrà fer higiene, desinfecció i ventilació de l’espai del 

menjador. Les activitats anteriors i posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire 

lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible 

cal fer ús de la mascareta. Quan no sigui possible realitzar activitats a l’espai exterior (en cas de 

pluja, vent fort...) s’utilitzaran els següents espais: 

- Educació infantil: l’aula de grup estable 

- 1r i 2n: gimnàs  

- 3r a 6è: gimnàs i menjador 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es 

recomana que sigui una persona adulta responsable que la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del 

tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

El professorat podrà fer ús del servei de menjador escolar dinant a la sala de mestres i mantenint 

en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults. El professorat podrà portar 

carmanyola i fer ús del microones i la nevera. S’habilitarà l’aula de mestres i l’aula de música 

com a espais per podem menjar el professorat, mantenint les distàncies de seguretat. 

A l’espai de menjador s’han de mantenir els grups estables i garantir que hi hagi una distància de 

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

distància de seguretat entre tots els comensals. 

A les 12:25h, la monitora assignat pels grups d’EI, esperarà als infants a la porta del menjador ja 

que seran les tutores qui faran entrega de l’alumna.  A les 14:55h tornaran a les aules 

respectives acompanyats per les monitores pel pati de davant l’aula hi podran accedir per la 

porta i rentar mans. Si estan al pati del darrera entraran pel vestíbul, pel passadís fins arribar a la 

seva aula.  

L’alumnat de 1r, 2n i 3r es trobarà amb la monitora al vestíbul de l’entrada de l’escola a les 

12:30h junts sortiran al pati. L’alumnat i la monitora caldrà que portin la mascareta posada. 

L’alumnat de 4t, 5è i 6è es trobarà amb la monitora al peu de les escales d’emergència de la 

sortida posterior del centre. L’alumnat i la monitora caldrà que portin la mascareta posada. 

Per retornar a les aules, els monitors acompanyaran l’alumnat al punt de trobada inicial. 

El rentat de mans abans i després del servei de menjador es farà a càrrec de les monitores de 
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menjador. 

8. PLA DE NETEJA 

 
Es ventilaran totes les instal·lacions interiors com a mínim sempre abans de l’entrada i sortida 

dels alumnes i almenys 10 minuts cada vegada que hi hagi canvi de grup. Quan el temps ho 

permeti es deixaran les finestres obertes.  

La neteja i posterior desinfecció dels espais es realitzarà diàriament al final de la jornada. 

Es mantindran les portes obertes sempre que sigui possible, col·locant un punt de suport per 

evitar riscos (enganxades de dits, cops forts…).  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

utilitzarem espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. 

Seguirem treballant en el projecte de patis per dotar aquest espai de materials i llocs agradables 

de reunió.  

Hi haurà diferents punts de desinfecció (solució hidroalcohòlica) a l’escola: a l’entrada  de l’edifici 

central, a l’entrada per la zona posterior (escala d’emergència), al pati d’infantil i al passadís de 

dalt entre els dos lavabos. 

En tots els lavabos del centre hi haurà sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. També n’hi 

haurà a totes les aules amb pica. 

Es col·locaran pòsters i cartells informatius referents a les mesures que cal seguir als lavabos, a 

les aules i a les zones d’accés a l’edifici. 

Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com 

mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per 

tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa 

tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa 

tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat 

al paràgraf anterior. 

L’Ajuntament que és qui contracta el personal de neteja, juntament amb l’escola hem elaborat 

una llibreta per portar el control diari de les zones de l’escola  (veure annex 3). 

L’escola abans d’obrir les portes al setembre garantirà que ha realitzat les següents accions: 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 
que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals? 
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El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 
de protecció i prevenció? 

  

 

9. EXTRAESCOLAR I ACOLLIDA MATINAL 

 

Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, suposen una barreja d’alumnes dels diferents 

grups estables, per tant aplicarem la distància de seguretat per l’alumnat d’educació infantil i l’ús 

de mascareta per a l’alumnat de primària.  

Les activitats extraescolars, aquest any es farà tot el possible per a que es realitzin a la tarda, a 

partir de les 16.30h.   

Un cop concretades, per part de l’Ajuntament, quines activitats extraescolars es duran a terme el 

curs vinent es farà un recull de la següent informació: 

 

Activitat 
Nombre 

d’alumnes 

Grups dels 

quals provenen 

els alumnes 

Professional 

responsable 

Espai on es 

realitza 

l’activitat 

     

     

 

Acollida matinal  

L’acollida matinal està organitzada i gestionada per l’empresa 7itria amb coordinació amb 

l’AMPA de l’escola. 

L’acollida matinal es farà dins de l’horari comprès entre les 7:45 i les 9h format per un sol grup 

d’alumnes de diferents edats. 

Per aquest motiu, s’habilitarà l’espai del menjador per tal de poder mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar 

mascareta. Quan el clima ho permeti s’utilitzarà l’espai exterior de davant del menjador.  

L’alumnat entrarà per la porta de darrera i es dirigirà al menjador travessant el pati de l’escola. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les 

mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres 
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amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant de I‘ alumnat ha 

d’accedir al centre amb mascareta de la mateixa manera que tot l’alumnat. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats per part de la monitora 

responsable a la seva aula de referència seguint els horaris d'entrada establerts per a cada grup, 

i tant la monitora com els infants han de portar les mascaretes. 

Acabat l’horari d’acollida la monitora responsable de l’acollida s’encarrega del ventilar l’espai. 

 

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Es programaran sortides escolars tenint en compte totes les mesures de prevenció i seguretat. 

 

11. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 

GOVERN 

Prioritzarem que les sessions de claustre, cicle, coordinacions es facin presencials sempre i 

quan la situació ens ho permeti mantenint les mesures de seguretat. Si no fos possible, les farem 

de manera telemàtica. 

Les reunions de cicle es faran a una aula mantenint la distància de seguretat, utilitzant 

mascareta i sempre que sigui possible amb una bona ventilació de l’espai. 

Les reunions de coordinació i el claustre es faran a la sala de mestres mantenint la distància de 

seguretat, utilitzant mascareta i sempre que sigui possible amb una bona ventilació de l’espai. 

 

12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

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

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 

mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics. El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas inclou la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual, la sala les Dous. 

2. Es donarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
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5. La direcció contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

Espai aïllament 
Responsable 

custòdia 

Responsable 

contactar família 

Responsable 

contactar sstt 

SALA LES DOUS TUTOR AULA 

D’ACOLLIDA 

EQUIP DIRECTIU EQUIP DIRECTIU 

    

    

    

 

12.1. Seguiment dels casos 

 

La família o la persona amb símptomes, un cop arriba al seu domicili, ha de contactar 

telefònicament amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família (en cas de 

no tenir la pauta completa de vacunació o no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos) 

amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que 

finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació 

fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància 

epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats 

casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de 

decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el 

resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas 

positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera 

orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials 

o total del centre serien: 

- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 10 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per a aquest grup. 

- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...): tot el grup de 
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convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 

convivència d’aquell espai, durant 10 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 10 dies. 

- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en 

diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 

tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és 

podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 

dies. 

A partir del moment en que el/la director/a d’un centre docent rep la informació que una persona 

usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor 

de serveis) te simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord amb la valoració 

clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al 

TRAÇACOVID dos tipus de dades: 

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en que s’ha 

fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta (moment en que la persona retorna 

al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre de 

docents confinats i nombre d’ altres professionals confinats. 

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i 

Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de les dades emplenades pels 

centres educatius. 

La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre la 

directora del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de l’afectat; del gestor COVID 

del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el Servei Territorial del 

Departament d’Educació. 

La directora del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la persona 

que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre esta present al centre docent de 

la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com 

d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en que disposi de nova informació. 

 

12.2. Retorn al centre educatiu 

 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es 

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document 
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de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es 

podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

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

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

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

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la 

realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 

l’escola. 

 

12.3. Vincle amb atenció primària 

 
Els centres educatius disposen dels referents covid (RECO), que s’encarreguen d’atendre i 

resoldre els dubtes que es plantegin al centre educatiu i de proporcionar la informació i el suport 

necessaris. Si el referent covid del centre no pot resoldre algun dels dubtes, els ha de traslladar 

a la infermera referent. 

 

12.4.  Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

 
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència de 

símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no 

hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu 

han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, poden 

reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els 

germans i familiars que són contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de 

casos de covid-19 . 

 

13. SEGUIMENT DEL PLA 

 

Caldrà anar adaptant el pla als diferents moments. Farem un seguiment de les mesures 

indicades al pla, així com les revisions i adaptacions necessàries per un bon funcionament 

escolar, tenint cura sempre de les normatives higièniques establertes. 

Cada mes farem valoració en claustre dels diferents punts i en modificarem aquells que creiem 

necessaris. 

Farem el recull de les propostes de millora i els canvis acordats en una graella, i s’informarà al 

consell escolar de les modificacions. 
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Responsable Actuació Proposta de 
millora 

Modificació Implementació 
(temporització) 

Avaluació 

      

      

 

14. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EN CAS DE CONFINAMENT 

14.1. Pla de treball en confinament 

En cas de confinament parcial o total del centre educatiu es portaran a terme les actuacions 

realitzades amb èxit durant el curs 20-21. Aquestes actuacions queden recollides en aquest 

apartat. 

A l’inici de curs actualitzarem les dades de connectivitat i aparells de l’alumnat. En cas de 

confinament seguirem el següent protocol: 

- Detecció de l’alumnat que no disposa de connectivitat, en cas de no poder-li oferir, marxaria 

a casa amb un dossier en paper amb les mateixes activitats que la resta d’alumnat farà de 

manera telemàtica. 

- Detecció de l’alumnat que disposa de connectivitat però no de dispositiu: se li cedirà un 

dispositiu de l’escola (sempre que n’hi hagi suficients) per tal que pugui seguir de manera 

telemàtica el curs. En aquest cas, la família haurà de signar un document de cessió en el que 

es compromet a tenir cura de l’aparell i tornar-lo a l’escola en les mateixes condicions que se 

li ha donat. 

Després d’avaluar en claustre les diferents actuacions que van tenir bona acollida per part de 

l’alumnat i les seves famílies s’acorda que es realitzaran les següents actuacions: 

- Socialització de llibres de lectura que puguin prendre a casa per fer el treball de lectura. 

- Es prepararà un kit de material escolar per cada alumne, perquè en cas de confinament 

puguin disposar de les eines necessàries per desenvolupar les tasques (fulls, colors, 

retoladors, aquarel·les... tot en una carpeta). Aquests kits estaran preparats a principis 

d’octubre i es guardaran a cada aula del grup estable, perquè en un imprevist de confinament 

sigui ràpid poder-ho repartir. 

- Quaderns online personalitzats amb el programari Liveworksheetsde 1r a 6è. Aquests 

quaderns es poden imprimir en pdf i oferir-los a l’alumnat que no disposa de connectivitat. 

Durant el primer trimestre es farà formació al claustre sobre l’ús d’aquest programari i les 

utilitats de que disposa. 

- Classroom: iniciarem el treball amb el classroom a l’aula, dotant a cada alumne de 1r a 6è 

d’un mail corporatiu @escolagueraudepeguera.cat. Si veiem que saben utilitzar aquesta 

aplicació serà una manera més de poder treballar telemàticament. 

- Nodes de l’escola com a canal de difusió de les tasques. Cada dia es penjarà un article a la 

pestanya del grup classe amb l’enllaç a les activitats diàries. També es fixarà l’horari de 

treball diari, així com les trobades telemàtiques. S’intentarà mantenir l’horari escolar i les 
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activitats previstes. Les videoconferències es realitzaran amb l’aplicació meet. 

- Cada alumne tindrà una carpeta compartida al Drive on hi penjarà les tasques realitzades per 

avaluar-les. 

- Grup Escolta’m: cada setmana el tutor es trobarà telemàticament amb 3 alumnes per 

realitzar la sessió d’Escolta’m. 

- A l’educació infantil s’oferiran recursos i activitats per realitzar a casa, així com accés a 

aplicacions: gennialy, wordwar, boombaring… entre d’altres. 

- Els tutors en el moment del confinament obriran el grup de telegram per comunicar-se amb 

l’alumnat. Durant el curs, aquest serà un canal de difusió per les famílies, però en cas de 

confinament es farà un canal de comunicació i participació. 

- Els mestres i especialistes faran un seguiment de les tasques que realitza l’alumnat per tal de 

poder resoldre dubte, veure quins continguts no s’han assolit i poder ajudar-los 

individualment a anar-los superant. 

- Hi haurà també seguiment telefònic de l’alumnat i les seves famílies. 

 

14.2. Organització de l’equip docent 

Durant el confinament els especialistes es coordinaran amb els tutors per tal de concretar les 

tasques a enviar a cada grup. Es mantindrà, sempre que sigui possible, l’horari d’aula. D’aquesta 

manera les propostes dels especialistes concorden amb l’horari del grup classe. 
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Annex 1. ACCÉS A L’ESCOLA EN CAS DE PLUJA. EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex 2. DOCUMENT LLISTAT DE SÍMPTOMES PER LES FAMÍLIES 
 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits Diar-

rea Malestar 

Dolor muscular 

Si a casa hi ha alguna persona adulta
2 

que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

 

 

Calfreds Vò-

mits Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 
 



 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu 

en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En 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. 

 

 

 

 

 

(1) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primerallista. 

 

 



 

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

 Utilitzeunoméselsdesinfectantsapropiatsiambmesura,l’excésilabarrejadeproductesincompatiblespotprovocar intoxi-
cacions. Veure enllaç 1 al final deldocument. 

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia delsdesinfectants. 
 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaucióindicades. 
 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents 

amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb 
diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció,etc. 

 La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada depersones. 

Annex 3. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 
 

  

+=ventilació = netejai desinfecció n =neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   

+ 
  

Manetes i poms 
de portes i fi-
nestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escalesi 

ascensors 

      

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cadires      Especialment en les 
zones que contacten 

amb les mans Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 

      

Aixetes       

       
 
 
 

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

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

     

Telèfons i co-
mandaments a 
distància 

   



 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 

     

Fotocopiadores      



   

 

 
 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   

+ 
 Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superficies o 
punts de con-
tacte fre-
qüent amb 

les mans 
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Terra       

Materials de 
jocs 

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

 

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n    

Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots, 
coberts... 

     Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. 
Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució de 

lleixiu al 0,1 %. Fonts d’aigua       

Taules, safates 
de trona 

      

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       



 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació 
de l’espai 

   

+ 
 Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Canviadors       

Banyera 
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Rentamans       

Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la jor-
nada. 

Inodors      

Terra i al-
tres super-
fícies 

     

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

      

Altres su-
perfícies 

     
 

 

 


