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Document  actualitzat  en  data  20  de  setembre  de  2021.  Subjecte  a  possibles  canvis                           

a  partir  de  les  indicacions  dels  Departaments  de  Salut  i  d’Educació,  com  a                           

conseqüència   de   l’evolució   de   la   pandèmia   ocasionada   per   la   Covid-19.   
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1.   Diagnosi.   
L’impacte  de  la  pandèmia  per  covid19  ha  suposat  que  el  nostre  centre  ha  hagut  d’aturar  la                 
seva  activitat  presencial  només  en  dos  dels  8  grups  de  l’escola  des  del  setembre  fins  al                 
juny.  A  l’octubre  el  grup  de  P5  va  haver  d’estar  confinat  i  al  desembre  i  gener  el  grup  de  CM                      
també.  A  part  d’això  hem  tingut  una  desena  d’alumnes  confinats  per  ser  contactes  amb                
positius   (fora   de   l’entorn   escolar).     
L’organització  de  l’activitat  educativa  a  distància  que  hem  dut  a  terme  a  la  nostra  escola                 
durant  aquests  confinaments  ha  estat  valorada  de  manera  positiva  tant  pel  claustre  de               
mestres  com  per  les  famílies  dels  alumnes.  És  per  això  que,  de  cara  a  possibles                 
confinaments  parcials  o  totals,  ens  plantegem  donar  continuïtat  al  pla  de  confinament  dut  a                
terme.   
La  prioritat  per  curs  vinent  és  poder  continuar  assistint  a  l’escola  presencialment  el  màxim                
possible;  és  per  això  que  pel  curs  2021/22  ens  organitzarem  en  grups  estables  de                
convivència,   tant   d’alumnes   com   de   mestres.   

  
2.   Organització   dels   grups   estables.   
Tenint  en  compte  el  nombre  d’alumnes  per  grup  que  tindrem  el  curs  vinent  a  l’escola  hi                  
haurà   8   grups/classe   (grups   de   convivència   estable)   que   seran   els   següents:   
  

  
3.   Criteris   organitzatius   dels   recursos   per   a   l’atenció   de   l’alumnat   
amb   necessitat   específica   de   suport   educatiu.   
  

Els  alumnes  amb  NEE  dels  diferents  cursos  s’atendran  de  manera  inclusiva  dins  de  l’aula  o,                 
puntualment,   amb   alguns   suports   individuals   pels   mestres   que   atenen   cada   grup.     
A  4t  de  primària  hi  ha  un  alumne  TEA  que,  a  banda  de  l’atenció  rebuda  per  les  mestres,                    
rebrà  10h  d’atenció  per  la  monitora  de  NEE  (vetlladora),  aquesta  també  atendrà  (5h)  un  altre                 
alumne   de   P4   amb   un   diagnosi   d'al·lèrgia   alimentària   i   per   contacte   important.   
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Grup   Alumnes   

P3   11   

P4   16   

P5   16   

1r   17   

2n   11   

CM     15       (3r:   11     i     4t:   4)   

5è   11   

6è   18   
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Tota  l’atenció  a  la  diversitat  serà  coordinada  pel  mestre  d’Educació  Especial  tal  com  ho                
especifiquen   les   seves   funcions.   
  
  

4.   Organització   de   les   entrades   i   sortides.   
  

A  l’exterior  del  recinte  escolar,  cada  grup  tindrà  un  grup  d’espera  establert  per  mantenir  les                 
distàncies.   Hi   haurà   cartells   amb   les   indicacions   necessàries.   
Per  entrar  al  recinte  s’obriran  les  tres  portes  d’accés  al  pati  (una  per  infantil,  una  altra  per                   
cicle   inicial   i   una   tercera   pels   cicles   mitjà   i   superior).     
S’organitzarà   l’entrada   de   la   següent   manera:   
  

  
A  les  9’15h  tots  els  mestres  encarregats  d’un  grup  hauran  d’estar  a  la  porta  d'accés                 
corresponent   i   s’ocuparan   del   seu   curs,   de   manera   que   els   acompanyants   ja   podran   marxar.   
  

Abans  d’accedir  al  recinte  les  tutores  posaran  gel  hidroalcohòlic  a  les  mans  dels  alumnes.                
S’esperarà   el   torn   per   entrar   a   l’edifici   al   lloc   d’espera   assignat   per   cada   grup   al   pati.   
Els  itineraris  d’entrada  a  l’edifici  de  l’escola  seran  diferents  per  garantir  el  distanciament               
entre   grups:   
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Accés   Grup   Horari   Entrada   Horari   Sortida   

Entrada   de   dalt   P5   9’15h   16’24h   

P4   9’18h   16’27h   

P3   9’21h   16’30h   

Entrada   del   mig   1r   9.18h   16.27   h.   

2n   9.15h   16.30   h.   

Entrada   de   baix   CM   9.15   h   16.30   h.   

5è   9.18   h   16.27   h.   

6è   9.21h   16.24   h.   

Accés   Grup   Lloc   d’espera   al   pati   Entrada   edifici   

Entrada   de   dalt   P5   Davant   pati   d’herba   Portes  d'accés    
directe     
a  l’ala  d’educació     
infantil.   
Part   posterior   edifici.   

P4   Paret    lavabos   EI   

P3   Davant   finestres   P3   

Entrada   del   mig   1r   Banc   de   la   font     



Pla   d’organització   de   centre   21/22   .      

  
Els  alumnes  arribaran  amb  la  mascareta,  només  els  alumnes  d’Educació  Infantil  se  la               
treuran   en   arribar   a   la   seva   aula.   
  

Fins  a  nou  avís,  l’ús  de  la  mascareta  serà  obligatòria  pels  alumnes  de  primària  en  tot  l’horari                   
escolar.   
  

5.   Horari   del   transport   escolar   per   a   tots   els   grups.   
  

Les   rutes   de   transport   seran   les   mateixes   que   els   cursos   anteriors.   
  

  
Els  i  les  monitores  del  servei  de  transport  acompanyaran  els  alumnes  fins  a  la  zona                 
d’espera   del   seu   curs.   

  
6.   Organització   de   grups   d’alumnes,   professionals   i   espais.   
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2n   Banc   del   sorral   Porta  principal    
davantera.   

Entrada   de   baix   CM   Davant  primera    
finestra   despatx     

5è   Davant  tercera  finestra     
despatx   

6è   Davant  finestres    
despatx   petit   

Arribada   9.15   h.   

Sortida   16.30   h.   

  
Grups   

  
Alumnes   

Docents   PAE   ESPAI   

Estable   Temporal   Estable   Temporal   Estable   Temporal   

P3   11   Gema   Susana   -   -   AULA   P3   gimnàs   

P4   16   Alba   O   Susana   
Alba   G   
Marta   

A  aux.    
EE   

-   AULA   P4   gimnàs   

P5   16   Laia   Alba   G   
Marta     

-   -   AULA   P5   gimnàs   

1r   17   Teresa   David   
Zaida   
Joan   

-   -   AULA   1r   AULA   INFO   
gimnàs   
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7.   Organització   de   l’espai   d’esbarjo.   
  

La  sortida  al  pati  serà  esglaonada.  Cada  mestre  abans  de  la  sortida  s’assegurarà  que  no  hi                  
ha  cap  grup  sortint  al  seu  passadís.  Enguany  no  s’establiran  torns  d’esbarjo  ni  sectors  per  a                  
cada  grup  estable.  El  claustre  prioritza  permetre  la  interacció  de  diferents  grups  de               
convivència   estable,   fent   ús   de   la   mascareta.   
  

Els  alumnes  d’infantil  faran  el  pati  sense  mascareta,  tot  respectant  el  seus  grups  estables                
(com   el   curs   passat).   
    

En  cas  de  pluja  o  neu  haurem  de  fer   patis  interiors .  Els  alumnes  d’infantil  tindran  un  espai                   
concret   de   passadís   per   curs:   
  

  
Els  alumnes  de  primària  hauran  de  fer  jocs  a  la  seva  aula  i  es  faran  torns  perquè  dos  grups                     
puguin  anar  al  gimnàs.  El  gimnàs  haurà  d’estar  ventilat  durant  tot  el  pati  i  es  dividirà  en  dues                    
zones,   una   per   grup.   
L’organització   serà   la   següent:   
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2n   11   Zaida   Laura   C   
Teresa   
Joan   

-   -   AULA   2n   AULA   INFO   
gimnàs   

3r   i   4t   15     
(3r:   11     
i     
4t:   4)   

Ariadna   Joan   
Alba   G   
Assumpta   

A   
aux.EE   

-   AULA   
c.m.   

AULA   INFO   
gimnàs   
AULA   
SUPORT   
c.m.   

5è   11   Sònia   Assumpta   
Anna     
  

-   -   AULA   5è   AULA   INFO   
gimnàs   
AULA   
SUPORT   c.s.  

6è   17   Laura   P   Anna   
Assumpta   
Marta   

-   -   AULA   6è   AULA   INFO   
gimnàs   
AULA   
SUPORT   c.s.  

P3   passadís   zona   P3   P4   passadís   zona   despatx   P5   zona   entrada   

  DILLUNS   DIMARTS   DIMECRES   DIJOUS   DIVENDRES  

1r   gimnàs   1   AULA   gimnàs   2   AULA   AULA   

2n   gimnàs   2   AULA   gimnàs   1   AULA   AULA   
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8.   Organització   d’ús   de   lavabos.   
  

En   horari   lectiu   els   grups   d’alumnes   utilitzaran   els   lavabos   de   la   seva   zona.   
  

En  diferents  moments  del  dia  que  l’ús  dels  lavabos  tendia  a  ser  massiu,  es  gestionarà  de  la                   
següent   manera:   
Durant  el  pati :  qui  demani  d’anar  al  lavabo  hi  haurà  d’anar  sol.  El  mestre  vigilant  de  la  zona                    
que   li   ha   donat   permís   vetllarà   perquè   no   hi   vagi   més   d’una   persona   alhora.   
Entrada  del  pati :  cada  grup  ha  d’anar  directament  a  la  seva  aula.  Si  algún  nen/a  demana  per                   
anar   al   lavabo   hi   anirà   d’un   en   un,   amb   mascareta.   
Menjador :  aniran  a  rentar  mans  i  fer  ús  dels  wc  per  grups  de  convivència,  cada  grup  amb  la                    
seva   monitora   de   menjador:   

- Infantil:   (p3   i   p4   lavabos   d’infantil,   p5   lavabos   del   gimnàs).   
- Primària:  (cicle  inicial  lavabos  del  gimnàs,  cicle  mitjà  lavabos  d’infantil  i  cicle  superior               

lavabos   de   la   primera   planta).  
  
  
  

9.   Servei   de   menjador.   
  

Per  afavorir  el  manteniment  de  les  mesures  de  seguretat  els  alumnes  de  l’escola  entraran  a                 
dinar   en   dos   torns   diferents   al   menjador.   
  

  
Les  taules  de  menjador  que  utilitzaran  no  són  les  mateixes;  les  taules  dels  grups  d’educació                 
infantil  s’han  intercalat  amb  les  de  primària  de  manera  que  quan  un  torn  estigui  dinant  les                  
taules   ajudaran   a   distanciar   els   grups.   
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CM   AULA   AULA   AULA   tot   gimnàs     AULA   

5è   AULA   gimnàs   1   AULA   AULA   gimnàs   2   

6è   AULA   gimnàs   2   AULA   AULA   gimnàs   1   

ETAPES   HORA   DE   DINAR   

Educació   infantil   12:15h   -   13:15h   

Educació   primària   13:15h   -   14:30h   
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10.   Relació   amb   la   comunitat   educativa.   
  

-L’ús  de  la  mascareta  en  els  centres  educatius  serà  obligatòria  per  a  persones  adultes                
(excepte   es   rebi   alguna   instrucció   que   digui   el   contrari)   .     
-   Les   reunions   de   Consell   Escolar   es   faran   telemàticament.     
-  El  pla  d’organització  del  curs  2021/22  es  penjarà  a  la  pàgina  web  del  centre.  Algunes  de                   
les  informacions  que  conté  es  faran  arribar  a  les  famílies  per  correu  electrònic  abans  de                 
començar   el   curs   per   tal   d’aplicar-les   des   del   primer   dia   d’escola.   
-  Les  reunions  de  tutoria  amb  totes  les  famílies  es  faran  virtualment  i  se’ls  explicaran  tant                  
aspectes   del   pla   d’obertura   com   de   l’organització   de   l’aula   i   altres   aspectes   pedagògics.     
-  Procediments  de  comunicació  amb  les  famílies.  Continuarem  utilitzant  els  habituals:             
agenda,  telèfon,  correu  electrònic.  Per  fer  entrevistes  individuals  seguirem  amb  el  format              
telemàtic  i  si  es  creu  molt  convenient  es  faran  presencialment,  destinant  alguns  espais  a                
aquestes   reunions   (biblioteca/despatx   direcció).     
-  Proposarem  formació  adreçada  a  les  famílies  respecte  a  l’ús  de  les  eines  de  comunicació                 
que  utilitzem,  així  com  la  plataforma  digital  @bacdecerdanya  que  utilitza  el  centre  (sempre               
des  de  la  perspectiva  de  l’usuari  bàsic).  Una  mestra  del  claustre  s’ha  ofert  a  dur  a  terme                   
aquesta  formació.  Tindrem  en  compte  les  eines  que  pugui  tenir  la  família  (mòbil,  ordinador,                
tauleta,..).   
  

11.   Extraescolars   i   acollida   matinal.   
Les  activitats  extraescolars  i  l’espai  d’acollida  suposen  una  barreja  d’alumnes  dels  diferents              
grups  estables  i,  per  tant,  caldrà  fer-les  aplicant  la  distància  de  seguretat  i/o  utilitzant  la                 
mascareta   (els   alumnes   a   partir   de   6   anys).     
Quan   estiguin   organitzades   les   extraescolars   s’especificaran   a   la   taula   següent:   
  

  
Els  responsables  de  les  activitats  aniran  a  recollir  els  infants  al  punt  d’entrega  que  s’acordi                 
per  cadascuna  de  les  activitats  i  vetllaran  perquè  es  mantinguin  les  distàncies  de  seguretat  i                 
la  normativa  recollida  al  Pla  sectorial  d’Especificacions  sobre  el  Pla  d’actuació  per  al  curs                

8   

ACTIVITAT   NOMBRE   ALUMNES   
PER   GRUPS   

RESPONSABLE   ESPAI   DE   
L’ACTIVITAT   

Acollida   variable   Monitora   de   
l’acollida   

Menjador   
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2021-2022  per  a  centres  educatius  en  el  marc  de  la  pandèmia  per  COVID-19  en  relació  amb                  
les   activitats   extraescolars   i   les   colònies   i   sortides   escolars.     
  

Com  a  requisit  per  participar  a  les  activitats  extraescolars  el  responsable  de  l’extraescolar               
demanarà  una  declaració  responsable  signada  pel  pare,  la  mare,  el  tutor  o  la  tutora  de                 
l’alumne,   de   compliment   de   les   condicions   per   participar   en   les   activitats.   
  

El  responsable  de  l’extraescolar  haurà  de  realitzar  un  registre  diari  de  l’assistència  dels               
integrants  del  grups  estable  (alumnes,  monitors…)  que  s’ha  de  conservar  almenys  durant  1               
mes.   
  
  
  

12.   Activitats   complementàries     
  

Tindrem  en  compte  les  mesures  de  seguretat  quan  fem  sortides  i  altres  activitats               
complementàries,  tant  les  del  mateix  centre  com  les  del  lloc  on  es  fa  l’activitat  i  en  el                   
transport,   quan   aquest   sigui   necessari.     
  

13.  Reunions  dels  òrgans  unipersonals  i  col·lectius  de  coordinació           
i   govern.     
  

Farem   per   videoconferències   totes   les   reunions   de   Consell   Escolar.     
Les  reunions  de  claustre  seran  presencials  sempre  que  el  temps  permeti  fer-les  a  l’exterior.                
Quan   això   no   sigui   possible   es   faran   per   videoconferència.   
La  resta  de  reunions,  que  impliquen  un  nombre  de  persones  molt  més  petit,  es  faran                 
presencialment.   
La  coordinació  amb  l’EAP,  a  través  de  les  reunions  CAD,  es  farà  per  videoconferència  per                 
evitar   desplaçaments   innecessaris.   
  

En  els  espais  de  reunió  i  treball  per  al  personal  s’establiran  les  mesures  necessàries  per                 
garantir  el  distanciament  físic  de  seguretat  d’1,5  metres,  i  l’ús  de  la  mascareta.  Es  prestarà                 
atenció   a   la   ventilació   correcta   de   l’espai.   
  

14.   Pla   d’actuació   en   cas   de   detectar   un   possible   cas   de   COVID-19   
  

Les  famílies  o  els  propis  alumnes,  en  cas  que  siguin  majors  d’edat,  han  d’haver  signat  una                  
declaració  responsable  per  la  qual  es  comprometen  a  seguir  les  normes  establertes  davant               
la  COVID-19,  mantenir  el  centre  educatiu  informat  de  qualsevol  novetat  al  respecte  i               
permetre  l’intercanvi  de  dades  personals  entre  els  Departaments  d’Educació  i  Salut  amb  la               
finalitat   de   fer   la   traçabilitat   de   possibles   contagis   en   relació   a   la   gestió   de   casos.     

REQUISITS   D’ACCÉS   ALS   CENTRES   EDUCATIUS   

9   
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La  família/tutors han  de  verificar,  abans  d’anar  a  l’escola,  l’estat  de  salut  del  seu  fill/a  i                  
comprovar  que  no  tingui  elevació  de  la  temperatura  superior  a  37,5ºC  ni  la  nova  aparició  de  cap                   
altre   símptoma   de   la   taula   de   símptomes.   

TAULA   DE   SÍMPTOMES   COMPATIBLES   AMB   LA   COVID-19   
  

  

Els  alumnes  o  el  personal  del  centre  educatiu  que  presentin  simptomatologia  compatible              
amb  la  covid-19  i  hagin  tingut  una  infecció  confirmada  per  SARS-CoV-2  els  90  dies  previs                 
a  l’aparició  de  la  simptomatologia  no  s’han  de  considerar  casos  sospitosos  de  nou ,  tret                
que   hi   hagi   prou   indicis   clínics   que   alertin   d’una   possible   reinfecció.     

Els  infants,  adolescents  o  les  persones  adultes  que  es  trobin  en  aïllament  perquè  han                
estat  positius  de  covid-19  no  poden  anar  al  centre  escolar.  Tampoc  no  hi  poden  anar  les                  
persones  sense  la  pauta  de  vacunació  completa  i  que  no  han  passat  la  covid-19  en  els                  
darrers   6   mesos,   o   que   es   troben   en   alguna   de   les   situacions   següents:   

 -  Estan   a  l’espera  del  resultat  d’una  PCR  o  d’una  altra  prova  de  diagnòstic  molecular                  
(excepte   si   ha   estat   un   cribratge   poblacional   o   un   cribratge   a   tot   el   centre   educatiu).     

-    Conviuen   amb   una   persona   diagnosticada   de   covid-19.     
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≤14   anys   

                   Febre   o   febrícula   
Tos   
Dificultat   per   a   respirar   
Mal   de   coll   *   
Refredat   nasal   *   
Mal  de  panxa  amb  vòmits  i/o        
diarrees   
Fatiga,  dolors  musculars  i  /o  mal        
de   cap   
Dolor   muscular   

  
*El  mal  de  coll  i  el  refredat  nasal  (amb  mocs  o             
sense  mocs)  són  molt  habituals  en  infants.         
Només  s’han  de  considerar  símptomes       
potencials  de  covid-19  si  també  hi  ha  febre  o           
altres  símptomes  dels  que  es  recullen  a  la          
llista.  La  variant  delta  causa,  amb  més         
freqüència  que  les  variants  anteriors,  rinorrea,        
odinofàgia   (mal   de   coll)   i   cefalea.   

>14   anys   

Febre   o   febrícula   
Tos   
Dificultat   per   a   respirar   
Mal   de   coll   
Alteració   del   gust   o   de   l’olfacte   
Vòmits   i/o   diarrees   
Fatiga,  dolors  musculars  i/o  mal  de        
cap   
  
  
  

*El  mal  de  coll  i  el  refredat  nasal  (amb  mocs  o             
sense  mocs)  són  molt  habituals  en  infants.         
Només  s’han  de  considerar  símptomes       
potencials  de  covid-19  si  també  hi  ha  febre  o           
altres  símptomes  dels  que  es  recullen  a  la          
llista.  La  variant  delta  causa,  amb  més         
freqüència  que  les  variants  anteriors,  rinorrea,        
odinofàgia   (mal   de   coll)   i   cefalea.     
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-   Conviuen  amb  una  persona  que  està  a  l’espera  del  resultat  d’una  PCR  o  d’una  altra                  
prova  de  diagnòstic  molecular  perquè  són  un  cas  sospitós  (no  si  es  tracta  d’un  contacte                 
estret   asimptomàtic   o   s’ha   fet   una   PCR   per   a   cribratge).     

-   Es  troben  en  període  de  quarantena  domiciliària  perquè  han  estat  identificades  com  a                
contacte   estret   d’alguna   persona   diagnosticada   de   covid-19.     

Sí  que  poden  anar  al  centre  educatiu  els  contactes  de  contactes  estrets ;  és  a  dir,  els                  
infants  o  professionals  de  l’àmbit  educatiu  que  conviuen  amb  una  persona  que  està  fent                
quarantena  perquè  és  contacte  estret  d’un  cas  positiu.  Per  exemple,  els  fills  de  docents  en                 
quarantena  i  també  els  germans  d’alumnes  en  quarantena  poden  fer  vida  normal,  a  diferència                
dels   convivents   d’un   cas   positiu.     

     

DEFINICIONS   
·     

- Cas  sospitós:   persona  amb  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19  a  qui  s’ha  fet               
una   PCR   i   encara   no   té   el   resultat.   

  
- Cas   confirmat   (actiu):     

o  Persona  que  compleix  criteri  clínic  de  cas  sospitós  amb  PCR  positiva  o  test  antigènic                 
positiu.     
o  Persona  que  compleix  criteri  clínic  de  cas  sospitós  amb  PCR  negativa  o  test  antigènic                 
negatiu   i   resultat   positiu   a   IgM   per   serologia.     
o  Persona  asimptomàtica  amb  PCR  positiva  o  test  antigènic  positiu  amb  IgG  negativa  o                
no   practicada.     
  

- Cas  confirmat  amb  infecció  resolta :  persona  asimptomàtica  amb  serologia  IgG  positiva             
independentment  del  resultat  de  la  PCR  (PCR  positiva,  PCR  negativa  o  no  feta)  o  del  test                  
antigènic.     
  

- Cas  descartat:  cas  sospitós  amb  PCR  negativa  o  test  antigènic  negatiu  en  el  qual                
no   hi   ha   alta   sospita   clínica   ni   vincle   epidemiològic   amb   un   cas   confirmat.   
  

- Contacte  estret:   en  l’àmbit  dels  centres  educatius  són  aquelles  persones  que  formen              
part  d’un  grup  de  convivència  estable  (a  l’aula  o  a  una  activitat  extraescolar  dins  de  la                  
mateixa  escola).  El  període  a  considerar  és  des  de  48  hores  abans  de  l’inici  dels                 
símptomes  del  cas  sospitós  fins  al  moment  en  què  el  cas  és  aïllat.  En  els  casos                  
asimptomàtics  confirmats  per  PCR,  els  contactes  es  buscaran  des  de  48  hores  abans  de                
la  data  de  realització  de  la  PCR  (que  ha  estat  positiva).  Per  tant,  els  infants  o  adolescents                   
del   GCE   es   consideren   contactes   estrets   independentment   que   portin   mascareta.     

També  es  consideren  contactes  estrets  les  persones  tutores  dels  GCE  d’educació  infantil              
i  primària.  En  el  cas  del  professorat  que  no  pertanyi  als  GCE  d’infantil  i  primària,  es                  
requereix  un  contacte  sense  protecció  durant  més  de  15  minuts  i  a  menys  de  dos  metres,                  
per   definir   un   contacte   estret.     
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Es  poden  definir  altres  contactes  estrets  en  l´àmbit  familiar  o  del  centre  educatiu  segons                
indicacions   dels   serveis   de   Vigilància   Epidemiològica.     

o  Transport  escolar:  persones  situades  en  un  radi  de  dos  seients  al  voltant  del  cas,                 
sempre   que   no   hi   hagi   hagut   una   protecció   adequada   durant   almenys   15   minuts.     

o   Menjador   escolar:   distància   menor   de   2   metres  

  

- Aïllament :  fa  referència  al  període  de  temps  que  ha  d’estar  aïllada  la  persona               
diagnosticada  de  COVID-19.  En  els  casos  que  no  requereixin  atenció  hospitalària  s’ha  de               
mantenir  fins  que  transcorrin  almenys  72  hores  des  de  la  resolució  de  la  febre  i  el  quadre                   
clínic  amb  un  mínim  de  10  dies  des  de  l’inici  dels  símptomes.  En  casos  asimptomàtics                 
l’aïllament  s’ha  de  mantenir  fins  que  transcorrin  10  dies  des  de  la  data  de  la  presa  de                   
mostra   per   al   diagnòstic.     

  

- Quarantena :  període  en  el  qual  un  contacte  estret  ha  d’estar  en  aïllament  domiciliari.  A                
tot  contacte  estret  se  li  realitzarà  una  PCR  amb  l’objectiu  de  detectar  precoçment  nous                
casos  positius.  Si  el  resultat  d’aquesta  PCR  és  negatiu  es  continuarà  la  quarantena  fins                
al  desè  dia.  Des  del  desè  dia  al  catorzè  cal  tenir  especial  atenció  a  la  possible  aparició  de                    
símptomes   i,   si   apareguessin,   cal   consultar-ho   precoçment   amb   el   CAP.   

  

- Pauta  de  vacunació  completa:  Es  considera  que  una  persona  té  la  pauta  completa  de                
vacunació   quan:   

 -  han  passat  14  dies  des  que  va  rebre  la  darrera  dosi  de  vacuna  (Pfizer,                  
Moderna,   AstraZeneca   o   Janssen);     

-  ha  passat  la  covid-19  i,  posteriorment,  ha  rebut  una  dosi  de  vacuna  (i  ja  han                  
passat  14  dies  des  que  la  va  rebre,  el  mateix  període  mínim  establert  per  a  les                  
segones   dosis);     

-  pateix  immunodepressió  i  ha  rebut  les  2  dosis  de  vacuna  encara  que  hagi                
passat   la   malaltia.   

  
- Grup  de  convivència  estable  (GCE):   es  tracta  d’un  grup  estable  d'alumnes,  amb  el  seu                

tutor  o  tutora  (en  el  cas  de  l’educació  infantil  i  primària),  i  en  el  marc  del  qual  es  produeix                     
la   socialització   de   les   persones   que   l'integren.     
Poden  formar  part  d'aquest  grup  estable  altres  docents  o  personal  de  suport  educatiu  a                
l'educació  inclusiva,  si  la  major  part  de  la  seva  jornada  laboral  transcorre  en  aquest  grup                 
(seria   el   cas,   per   exemple,   de   vetlladores   del   GCE   o   d’auxiliars   d’educació   especial).     
Un  o  una  docent  i  un  o  una  professional  de  suport  educatiu  només  pot  formar  part  d'un                   
únic  grup  estable.  En  el  cas  que  terceres  persones  s'hagin  de  relacionar  amb  aquests                
grups  (docents  i  altres  professionals  de  suport  educatiu)  o  en  cas  que  diferents  grups                
s'hagin  de  relacionar  entre  si,  s'han  de  complir  rigorosament  les  mesures  de  protecció               
individual,  especialment  el  manteniment  de  la  distància  física  de  seguretat  d'1,5  metres  i               
l'ús   de   la   mascareta.     
Igualment,  fora  del  grup  de  convivència  estable,  quan  coincideixen  persones  de  diferents              
grups  (desplaçaments  pel  centre,  aules  d’acollida,  transport  escolar,  claustre  del            
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professorat,  etc.)  cal  extremar  les  mesures  de  protecció  (distància,  mascareta,  rentat  de              
mans,  ventilació...)  per  tal  d’evitar  que  si  es  dona  un  cas  positiu  els  contactes  esporàdics                
també   hagin   d’aïllar-se.   
  

- Referent  COVID  Escola  (RECO):   és  una  o  un  professional  no  sanitari  d’un  equip               
d’atenció  primària  que  juga  un  paper  clau  per  contenir  i  identificar  els  brots  de  la  infecció.                  
És  la  persona  encarregada  de  la  identificació  dels  contactes  estrets  escolars  (tant  de  la                
classe  com  de  les  activitats  extraescolars  que  tinguin  lloc  dins  de  l’escola),  així  com  de  la                  
coordinació  amb  la  direcció  de  cada  centre  escolar  per  al  procés  de  COVID-19.  També  té                 
un  paper  important  en  el  suport  de  les  estratègies  de  cribratges  que  es  puguin  establir  en                  
els  seus  centres  de  referència.  Cal  que  treballi  de  forma  molt  coordinada  amb  l’escola,                
l’equip  d’AP  i  el  Servei  de  Vigilància  Epidemiològica  (SVE)  Territorial  que  és  qui  pren  les                 
decisions  de  com  cal  actuar  en  cada  escola.  També  cal  que  treballi  de  forma  molt                 
coordinada   amb   les   unitats   mòbils   de   preses   de   mostres   a   l’àmbit   escolar.   

  

GESTIÓ   DE   CASOS   

Si  una  persona  comença  a  desenvolupar  símptomes  compatibles  amb  la  covid-19  al  centre               
educatiu:     

● cal  portar-la  a  un  espai  separat,  d’ús  individual  i  ben  ventilat,  i  s’ha  de  contactar  amb  el                   
director   o   la   directora   del   centre   educatiu;    

● sempre  que  no  hi  hagi  contraindicació  per  a  l’ús  de  la  mascareta,  cal  col·locar  una                 
mascareta  quirúrgica  tant  a  la  persona  que  ha  iniciat  els  símptomes  –si  té  més  de  2                  
anys–  com  a  la  persona  que  l’acompanya  perquè  es  tracta  d’un  menor  o  d’una  persona                 
amb   un   estat   de   salut   que   no   permet   deixar-la   sola;     

● si  no  es  pot  posar  una  mascareta  quirúrgica  (infants  molt  petits,  persones  amb  problemes                
respiratoris,  persones  amb  dificultats  per  treure’s  la  mascareta  per  elles  mateixes  o              
persones  amb  alteracions  de  la  conducta  que  en  fan  inviable  l’ús),  la  persona               
acompanyant,  si  no  està  vacunada  (si  bé  cal  prioritzar  que  n’estigui)  s’ha  de  protegir  amb                 
una  mascareta  FFP2  sense  vàlvula,  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  calgui  un  equip                  
de   protecció   individual   (EPI)   per   atendre   un   cas   sospitós;     

● si  la  persona  presenta  símptomes  greus  (dificultat  per  respirar;  afectació  de  l’estat              
general  per  vòmits  o  diarrea  molt  freqüents;  dolor  abdominal  intens;  confusió;  tendència  a               
adormir-se...)   cal   trucar   al   061.     

A   continuació,   el/la    director/a   del   centre    educatiu   haurà   de   realitzar   les   següents   accions:   

● 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  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.  

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

El  personal  de  pediatria,  medicina  de  família  o  infermeria  atendrà  el  cas  en  les  primeres  24                  
hores  d’inici  dels  símptomes  i  decidirà,  si  escau,  la  realització  d’un  test  PCR  o  d’un  test                  
antigènic  ràpid  (TAR).  Aquesta  prova,  sempre  que  sigui  possible,  s’ha  de  fer  en  les                
primeres  24  hores  després  de  l’inici  dels  símptomes,  tal  com  estableix  el  Procediment               
d’actuació   enfront   de   casos   d’infecció   pel   nou   coronavirus   SARS-CoV-2:   

 “A  tot  cas  sospitós  d'infecció  pel  coronavirus  SARS-CoV-2  se  li  farà  preferentment  un  test                 
antigènic  ràpid  en  les  primeres  24  hores,  sempre  que  els  símptomes  siguin  de  5  dies  o                  
menys.  Si  els  símptomes  fossin  de  més  de  5  dies  o  no  es  disposa  de  TAR,  es  farà  una                     
PCR”.     

En  cas  que  s’hagi  fet  una  PCR  per  descartar  infecció  per  coronavirus  SARS-CoV-2,  s’ha                
d’indicar  l’aïllament  domiciliari  de  la  persona  atesa  fins  que  obtingui  el  resultat  de  la  prova                 
(s’està  davant  d’un  cas  sospitós),  i  quarantena  preventiva  als  convivents  en  edat  escolar               
que  pertanyin  a  un  GCE  d’un  centre  educatiu  o  de  professionals  de  l’educació,  sempre  que                 
no  estiguin  vacunats  amb  pauta  completa  o  hagin  passat  la  covid-19  en  les  darrers  180                 
dies.     

En  cas  que  s’estableixi  el  diagnòstic  de  cas  confirmat,  l’atenció  primària  ha  de  fer  el                 
seguiment  del  cas  i  Salut  ha  de  fer  la  cerca  i  identificació  de  contactes  estrets  de  fora  del                    
GCE   i   identificar-los   al   programa   CovidContacts.     

Quan  es  confirma  un  cas  positiu  en  un  GCE  s’ha  de  fer  l’estudi  de  contactes  a  tot  el  GCE,                     
independentment  de  l’estat  vacunal  dels  membres  que  el  formen.  Aquest  estudi,  però,              
variarà   segons   si   l’alumne   o   alumna   té   la   pauta   completa   de   vacunació   o   no:     

➢ Alumnes  amb  pauta  completa  de  vacunació  o  que  han  passat  la  covid-19  en  els                
darrers  6  mesos:  s’han  de  fer  un  TAR  en  una  de  les  farmàcies  autoritzades  a                 
aquest  efecte,  el  mateix  dia  del  diagnòstic  del  cas  o  tan  aviat  com  sigui  possible.  La                  
direcció  del  centre  educatiu  ha  de  lliurar  una  carta  a  l’alumnat  del  GCE  que  els                 
permeti  identificar-se  a  la  farmàcia  com  a  contactes  estrets  escolars,  de  manera              
que  11/20  el  TAR  sigui  supervisat  i  gratuït  i  que  el  resultat  es  registri  al  sistema  de                   
dades   de   Salut/Educació.     

➢ Alumnes  sense  vacuna  o  amb  pauta  incompleta  de  vacunació:  l’estudi  s’ha  de  fer               
entre  el  4t  i  el  6è  dia  des  que  es  va  diagnosticar  el  cas  i,  preferiblement,  mitjançant                   
PCR  (en  els  indrets  on  el  circuit  de  la  PCR  sigui  complicat  a  causa  de  la  llunyania                   
del   laboratori   de   referència,   l’estudi   es   pot   fer   amb   TAR).     

Els  contactes  estrets  amb  pauta  completa  de  vacunació,  i  també  els  que  hagin  tingut  una                 
infecció  per  SARS-CoV-2  confirmada  en  els  180  dies  previs  a  l’últim  contacte  amb  el  cas,                 
no   han   de   fer   quarantena;   la   resta   d’integrants   del   GCE   sí   que   n’han   de   fer.     

Si  un  contacte  estret  té  un  resultat  positiu,  independentment  del  seu  estat  vacunal,  passa  a                 
ser  considerat  cas,  s’inicia  l’estudi  dels  seus  contactes  estrets  (que  s’han  de  fer  TAR  a                 
farmàcies  per  als  contactes  estrets  escolars  vacunats  i  PCR  en  punt  centralitzat  per  als                
contactes   estrets   no   vacunats)   i   ha   de   fer   aïllament.     
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Si  un  contacte  estret  amb  pauta  de  vacunació  completa  i/o  que  ha  passat  la  covid-19  en                  
els   darrers   6   mesos   no   s’ha   fet   el   TAR   en   un   termini   de   72   hores,   ha   de   fer   la   quarantena.     
  

El    referent   COVID   escola    serà   la   persona   encarregada   de   les   tasques   següents:     

❖ Mitjançant  el  web  Salut  /  covid  escoles  i  del  cens  escolar,  ha  de  fer  el  seguiment  dels                   
casos  nous  a  les  escoles  que  el  tenen  de  referència.  S’ha  d’encarregar  de  la                
comunicació  amb  el  centre  educatiu  per  concretar  la  data  de  la  PCR  dels  contactes                
estrets  (entre  el  4t  i  6è  dia  del  contacte  estret),  ja  que  els  infants  o  adolescents  han                   
d’estar  informats  de  la  data  i  l’hora  en  què  es  farà  l’estudi  de  contactes.  Es  tracta                  
d’una  actuació  protocol·litzada  i,  per  tant,  no  és  necessària  l’autorització  de  vigilància              
epidemiològica  per  programar  els  estudis  de  contactes  estrets  escolars.  No  s’han  de              
demanar  llistes  als  centres  educatius  perquè  tots  els  GCE  estaran  identificats  al  web               
pocs   dies   després   que   comenci   el   curs.   

❖ Ha  de  donar  informació  i  atendre  els  dubtes  que  plantegen  els  centres  educatius               
sobre  la  manera  de  procedir  i  els  circuits  d’atenció.  En  cas  que  com  a  referent  covid                  
no  pugui  resoldre  alguna  consulta,  ha  de  cercar  dintre  del  CAP,  un  referent               
assistencial   sanitari,   el   o   la   professional   que   la   pot   resoldre.   

❖ Si  hi  ha  un  cas  positiu  en  una  de  les  escoles  que  el  tenen  de  referència,  ha  de  donar                     
suport,  si  es  requereix,  al  procés  de  recollida  de  PCR  al  GCE  i  a  la  gestió  dels                   
resultats.     

❖ Ha  de  revisar  els  resultats  de  les  PCR/TAR  dels  contactes  estrets  per  comprovar  que               
s’han  fet,  que  no  hi  ha  casos  positius,  i  que  es  tenen  tots  els  resultats  de  les  proves                    
diagnòstiques   que   s’han   fet   als   alumnes.     

❖ S’ha  de  comunicar  de  manera  fluïda  amb  el  centre  educatiu  per  intercanviar              
informació.     

❖ S’ha  de  coordinar  amb  el  centre  educatiu,  l’equip  d’atenció  primària  (EAP)             
―especialment  amb  la  infermera  de  referència  que  l’equip  hagi  designat―  i  Salut              
Pública   

La   infermera  de  referència  del  centre  educatiu  serà  qui  resoldrà  els  dubtes  sanitaris               
referents   a   la   COVID-19   que   el   referent   COVID   escolar   no   pugui   resoldre.   

El    Servei   de   Vigilància   Epidemiològica   territorial    s’encarregarà   de   les   tasques   següents:   

- Cercar   els   contactes   estrets   de   qualsevol   àmbit   i   fer-los   el   seguiment   adequat.     
- Omplir  la  informació  sobre  què  cal  fer  amb  el  GCE  del  cas  confirmat  al  web  covid  escoles,                   

perquè  aquesta  informació  arribi  puntualment  al  RECO,  al  centre  educatiu,  i  als  serveis              
territorials  d’Educació  o  al  Consorci  d’Educació  de  Barcelona.  Per  a  cada  grup  cal  informar                
una  de  les  opcions  següents:  obert  /  confinat  /  valorat  i  no  cal  acció  (perquè  el  centre                   
educatiu,  el  RECO  i  els  serveis  territorials  o  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  tinguin  la                 
informació   que   el   cas   confirmat   no   ha   estat   contacte   estret   de   la   resta   de   GCE).     

- Valorar  el  resultat  de  l’estudi  de  contactes  del  GCE  i  descartar  un  brot  a  la  classe  i  als  altres                     
grups  als  quals  pertany  la  persona,  i  també  indicar  les  mesures  que  cal  prendre  en  cada                  
situació.  Des  dels  SVET  es  podran  determinar  accions  addicionals  d’aïllament/quarantena            
segons   l’estudi   dels   brots.     
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- Els  gestors  covid  del  SVET  també  han  de  coordinar-se  amb  l’atenció  primària  en  relació  amb                 

la   realització   de   les   PCR   en   contactes   estrets.   

  

Mentre  s’està  en  espera  del  resultat  de  la  PCR  de  l’infant  o  adolescent  amb                
símptomes   (s’ha   fet   PCR   i   no   TAR):     

● No   està   indicat   el   confinament   dels   contactes   estrets   del   grup   de   convivència   estable.     
● Només  s’han  de  confinar  els  germans  i  convivents  adults  de  l’infant  o  adolescent  que                

estudien  o  treballen  en  un  centre  educatiu  i  que  no  estan  vacunats  amb  la  pauta                 
completa  o  han  passat  la  malaltia  (amb  prova  diagnòstica  que  així  ho  confirmi)  en  els                 
180   dies   anteriors   a   l’últim   contacte   amb   el   cas.     

Quan  s’està  en  espera  del  resultat  d’una  PCR  com  a  contacte  estret,  no  està  indicat  el                  
confinament  dels  convivents.  Per  tant,  els  membres  de  la  família  d’un  contacte  estret  no  1es                 
consideren  contactes  estrets  d’un  cas  i  no  han  de  fer  quarantena  fins  que  no  es  tinguin  els                   
resultats.     

En  el  cas  de  les  famílies  que  consulten  un  servei  mèdic  privat  o  una  mútua,  és                  
responsabilitat  del  professional  sanitari  que  ha  atès  la  sospita  alertar  el  servei  de  vigilància                
epidemiològica  territorial  de  referència  de  la  persona  que  s’ha  atès  en  el  moment  en  què  es                  
constati  un  resultat  positiu  en  laboratoris  clínics  homologats  (vegeu  l’annex  7  del              
Procediment  d’actuació  enfront  de  casos  d’infecció  pel  nou  coronavirus  SARS-CoV-2)  per  a              
la  realització  de  PCR  per  a  SARS-CoV-2.  La  família  ho  ha  de  notificar  al  centre  educatiu                  
perquè  es  faci  l’estudi  de  contactes  (a  través  del  SVET  o  del  CAP  de  referència).  Es  faran                   
arribar   les   instruccions   als   pediatres   que   exerceixen   a   l’àmbit   privat.     

La  persona  o  la  família  del  menor  rep  el  resultat:  si  és  negatiu,  a  través  de  l’aplicació  La                    
Meva   Salut   o   d’un   SMS.   Si   és   positiu,   la   comunicació   la   farà   un   professional   sanitari.     

Quan  un  professional  docent  o  no  docent  del  centre  educatiu  rep  un  resultat  positiu  cal  que                  
ho   comuniqui   al   servei   de   prevenció   de   riscos   laborals   corresponent   

  

Quan   es   confirmi   un   cas   positiu:     

1.  Les  direccions  dels  centres  educatius  han  d’informar  els  pares,  mares  o  tutors  legals                
dels  infants  del  grup  de  convivència  estable  que  els  fills  o  filles  són  contactes  estrets  d’un                  
cas  i  que  han  de  començar  la  quarantena  domiciliària.  Els  han  dir  que  evitin  les  sortides  i                  
les  interaccions  fora  d’aquest  àmbit  a  partir  de  la  sortida  del  centre  educatiu,  sempre  que                 
no  tinguin  la  pauta  de  vacunació  completa  i/o  hagin  passat  la  covid-19  en  els                
darrers  6  mesos ,  ja  que  en  aquests  dos  supòsits  no  han  de  fer  quarantena.  Per                 
informar-los  es  disposa  de  la  carta  de  l’annex  2,  on  s’especifica  com  s’ha  de  fer  la                  
quarantena   amb   els   infants   i   s’informa   les   famílies   d’on   i   quan   es   farà   la   prova   al   GCE.   

2.  En  el  cas  que  el   cas  positiu  es  confirmi  durant  l’horari  escolar ,  el  GCE  ha  de                   
romandre  amb  normalitat   al  centre  educatiu  fins  que  acabi  la  jornada  lectiva,  sempre               
mantenint  les  mesures  de  seguretat  i  evitant  el  contacte  amb  la  resta  de  grups  de                 
convivència  estable.   Un  cop  acabi  la  jornada  lectiva,  els  alumnes  del  GCE  i  els  altres                 
possibles  contactes  estrets  del  cas  positiu  han  d’anar  directament  als  respectius             
domicilis   per  iniciar  la  quarantena  (no  poden  fer  activitats  extraescolars).  En  el  cas  que                
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els  infants  del  GCE   hagin  de  tornar  a  casa  amb  transport  escolar,  poden  fer-ho,  si                 
bé  han  d’extremar  les  mesures  de  seguretat,  portar  en  tot  moment  la  mascareta               
posada,  i  estar  separats  més  de  2  files  de  la  resta  d’infants  que  no  pertanyin  al                  
mateix  GCE   ―sempre  que  sigui  possible,  els  infants  s’han  de  distribuir  al  transport               
escolar  asseguts  amb  els  companys  o  companyes  del  seu  mateix  GCE.   Els  contactes               
estrets  amb  la  pauta  de  vacunació  completa  o  que  han  passat  la  malaltia  en  els  6                  
mesos  previs  poden  continuar  fent  les  seves  activitats  amb  normalitat,  si  bé  han               
d’extremar   les   mesures   de   seguretat.   

3.  S’ha  de  fer  un  estudi  de  contactes  a  tots  els  membres  dels  GCE  independentment  de                  
l’estat   vacunal   

- Alumnes  i  professorat  amb  la  pauta  de  vacunació  completa  i/o  que  han  passat               
la  malaltia  en  els  darrers  6  mesos:  TAR  a  una  de  les  farmàcies  autoritzades  el                 
dia   0-1   del   coneixement   del   cas   positiu.     

- Alumnes  i  professorat  sense  vacunació  o  amb  pauta  incompleta:  PCR  als  4-6              
dies  del  contacte.   La  presa  de  la  mostra  d’aquesta  PCR  es  pot  fer  en  llocs                 
centralitzats  (el  CAP  de  referència  de  l’escola,  especialment  en  entorns  dispersos,  o              
algun  altre  punt  centralitzat)  o  en  el  mateix  centre  educatiu,  segons  convingui  a               
l’efecte  de  l’organització  de  l’atenció  primària.  El  centre  educatiu  ha  d’informar,             
sempre  que  sigui  possible  abans  que  els  alumnes  marxin  cap  casa  per  iniciar  la                
quarantena,   i   mitjançant   e-mail   del   lloc   on   es   farà   la   prova   i   també   de   la   data   i   l’hora.   

4.  Un  resultat  negatiu  d’aquest  test  en  els  alumnes  o  professionals  que  no  estan                
correctament  vacunats  o  no  han  passat  la  malaltia  en  els  6  mesos  previs  no  eximeix  de  la                   
necessitat  de  mantenir  la  quarantena  durant  els  10  dies  que  dura  el  període  d’incubació.                
Cal  tenir  present  també  que  la  durada  de  la  quarantena  es  pot  allargar  si  surten  més                  
casos  positius  en  fer  les  proves  PCR/TAR  al  GCE,  de  manera  que  s’allargarà  10  dies  des                  
del   contacte   amb   els   nous   casos   positius.     

5.  Els  alumnes  han  de  ser  a  casa  durant  tots  els  dies  que  duri  la  quarantena  i  només                    
poden  sortir-ne  per  anar  a  fer-se  la  prova  diagnòstica  corresponent  al  contacte  estret  o,                
en  cas  que  els  hagin  aparegut  símptomes,  per  anar  a  fer-se  el  diagnòstic  i  descartar,  si                  
escau,   que   es   tracti   d’un   cas   positiu.   

6.  Excepte  en  algun  cas  puntual,  donada  la  innocuïtat  de  la  prova,  i  atès  que  gran  part                   
dels  contagis  es  produeixen  en  l’àmbit  familiar,  es  recomana  als  familiars  que  no               
acompanyin  els  infants  durant  la  presa  de  mostra,  per  tal  de  no  augmentar  l’exposició  si                 
algun   d’ells   és   positiu.     

7.  Si  per  alguna  raó,  passats  els  10  dies  de  quarantena  d’un  GCE,  no  es  disposa  del                   
resultat  de  les  PCR  d’aquest  grup,  la  quarantena  s’ha  fer  fins  que  hagin  passat  10  dies                  
des   que   van   estar   en   contacte   a   l’aula   per   última   vegada.   

8.  Si  un  alumne  o  alumna  no  s’ha  fet  la  PCR  com  a  membre  d’un  GCE  per  manca                    
d’autorització  o  per  alguna  altra  raó,  ha  de  completar  la  quarantena  igualment  com  la                
resta   de   membres   del   grup   

9.   Les  persones  que  ja  han  tingut  una  infecció  per  coronavirus  SARS-CoV-2              
confirmada  per  PCR  o  TAR  durant  els  6  mesos  anteriors  (180  dies)  estan  exemptes                
de   fer   quarantena.     
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10.  En  tots  els  casos,  l’autoritat  sanitària,  sobre  la  base  dels  resultats  de  l’estudi  de  cas                  
que  dirigeix,  pot  decidir  ampliar  l’estratègia  de  cerca  activa  de  casos  mitjançant  tests               
microbiològics   més   enllà   dels   grups   de   convivència   on   s’hagin   detectat   casos.     

La  comunicació  entre  salut  pública,  el  centre  educatiu,  els  serveis  territorials  d’Educació  o,               
si  escau,  el  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  i  els  RECO  ha  de  tenir  una  coordinació                 
fluïda.  El  servei  de  vigilància  epidemiològica  s’ha  d’encarregar  de  l’estratègia  de  control              
del  brot,  que  pot  incloure,  en  determinats  casos,  el  tancament  total  o  parcial  del  centre                 
educatiu.  En  tot  cas,  però,  la  presa  de  decisions  en  relació  amb  el  tancament  de  l’activitat                  
presencial  d’un  centre  educatiu  ha  de  ser  el  resultat  de  la  valoració  que  en  facin  l’autoritat                  
sanitària   en   coordinació   amb   l’autoritat   educativa   

Sempre  que  es  produeixi  un  cas  positiu  s’ha  de  comunicar  a  l’ajuntament              
corresponent  mitjançant  el  serveis  territorials  d’Educació  corresponents  o,  si           
escau,   el   Consorci   d’Educació   de   Barcelona.   

Sempre  que  s’hagin  d’aplicar  aïllaments  o  quarantenes  a  infants  en  possible  situació  de               
vulnerabilitat,  l’ajuntament  corresponent  ha  d’activar  l’àrea  bàsica  de  serveis  socials  que             
té  de  referència.  A  l’hora  de  fer  el  seguiment  del  cas,  l'atenció  primària  de  serveis  socials                  
s’ha  de  coordinar  amb  la  persona  referent  de  l'atenció  primària  de  salut  i  amb  la  direcció                  
del   centre   escolar.     

Si  els  serveis  epidemiològics  detecten  un  brot  a  un  centre  educatiu  ho  han  de  comunicar                 
als  centres  i  al  serveis  territorials  d’Educació  o,  si  escau,  al  Consorci  d’Educació  de                
Barcelona.   

  

RETORN   AL   CENTRE   EDUCATIU   

Si  la  PCR  és  negativa  o  no  s’ha  hagut  de  fer,  la  persona  es  pot  reincorporar  un  cop                    
hagi  remès  la  simptomatologia.   En  tots  els  casos  cal  seguir  les  recomanacions  que  recull                
el  document  de  no  assistència  al  centre  educatiu  per  malaltia  transmissible.  De  manera               
general,   els   infants   es   poden   reincorporar   quan   faci   24   hores   que   no   tenen   febre.     

En  cas  que  la  PCR  o  el  TAR  confirmi  que  es  tracta  d’un  cas  de  covid-19,  que  la  persona  no                      
hagi  requerit  ingrés  hospitalari,  que  hagi  estat  atesa  a  l'atenció  primària,  i  que  se  li  hagi                  
indicat  aïllament  domiciliari,  l’aïllament  s’ha  de  mantenir  durant  almenys  10  dies  des  que  van                
començar  els  símptomes  i  fins  que  hagin  transcorregut  com  a  mínim  72  hores  des  de  la                  
desaparició   dels   símptomes.     

No  cal  fer  una  PCR  de  control  ni  presentar  cap  certificat  mèdic  per  poder  tornar  al                  
centre   educatiu.   

VINCLE   AMB   ATENCIÓ   PRIMÀRIA   

18   



Pla   d’organització   de   centre   21/22   .      
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.   

    

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.     

GESTIÓ   DE   CASOS   DEL   PERSONAL   DEL   CENTRE   EDUCATIU   

El  percentatge  de  professionals  dels  centres  educatius  vacunats  és  molt  elevat  (>  90%),  per                
la  qual  cosa  la  gestió  de  casos  en  aquests  professionals  és  lleugerament  diferent  a  la  del                  
curs   anterior:     

-   Els  professionals  correctament  vacunats  que  siguin  contactes  estrets  d’un            
cas   positiu   no   cal   que   facin   quarantena,   sempre   que   siguin   asimptomàtics.     

-   Els  qui  formen  part  d’un  GCE  sí  que  s’han  de  fer  una  prova  de  cribratge,                  
encara  que  estiguin  vacunats:  un  TAR,  el  mateix  dia  que  s’assabentin  que  són               
contacte   estret   o   l’endemà,   en   una   de   les   farmàcies   habilitades   a   aquest   efecte.     

-   Els  contactes  estrets  no  vacunats  s’han  de  fer  una  PCR  al  4t-6è  dia  del                 
contacte  estret,  i  han  de  fer  quarantena  durant  10  dies,  independentment  del  resultat               
de   la   PCR.     

-   Si  la  persona  ha  passat  la  covid-19  en  els  90  dies  previs,  no  es  considera  un                   
cas   sospitós,   tret   que   tingui   una   clínica   molt   suggestiva.     

-  Tot  i  que  la  persona  estigui  vacunada,  poden  haver-hi  casos  positius.  Si  és  així,                 
s’ha  d’actuar  com  en  qualsevol  altre  cas  positiu  (vegeu  la  Guia  d’actuació  i  col·laboració                
dels   serveis   de   prevenció   de   riscos   laborals   per   fer   front   a   la   pandèmia   de   covid-19.     

-   El  personal  del  centre  educatiu  que  no  està  vacunat  i  té  un  familiar  convivent                 
a  l’espera  del  resultat  d’una  PCR  perquè  és  un  cas  sospitós  (no  si  és  un  contacte  o                   
s’ha  fet  un  cribratge),  no  pot  acudir  al  centre  educatiu  fins  que  no  es  conegui  el                  
resultat  de  la  prova.  Ara  bé,  no  necessita  una  baixa  laboral,  sinó  el  document  de                 
deure   inexcusable   que   es   pot   descarregar   des   del   Portal   de   centre.     
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-  Cal  recordar  que  si  bé  els  docents  tenen  cobertura  de  MUFACE,  se’ls  va  assignar                 

un  CIP  des  del  qual  poden  accedir  a  La  Meva  Salut  i  fer  el  seguiment  del  resultat  de  les                     
proves   diagnòstiques.   Si   es   desconeix   el   número   d’aquest   CIP,   es   pot   telefonar   al   061.   

  

  

  

15.   Pla   de   ventilació,   neteja   i   desinfecció   
  

Per  a  la  neteja  i  desinfecció  de  les  nostres  instal·lacions,  es  compliran  les  indicacions  del                 
document  “Noves  orientacions  sobre  ventilació  en  els  centres  educatius  en  el  marc  de  la                
covid-19”  i  el  “Pla  d’actuació  per  al  curs  2021-2022  per  a  centres  educatius  en  el  marc  de  la                    
pandèmia”   
  

Ventilació   dels   espais   en   edificis   amb   ventilació   natural:     
  

-   Els  edificis  escolars  disposen  de  ventilació  natural  mitjançant  finestres  i  portes.              
Aquesta  ventilació  ha  de  ser  creuada  i  contínua .  Per  tal  que  la  ventilació  sigui  més                 
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Principals   canvis   respecte   a   l’última   versió   del   procediment   del   curs   
2020-2021     
  

Cal   tenir   present   que    la   variant   delta   cursa   més   freqüentment   que   les   variants   anteriors   
amb   rinorrea,   odinofàgia   i   cefalea.     
  

Els   alumnes   o   professionals   dels   centres   educatius   amb   simptomatologia   compatible   amb   
covid-19   que   hagin   tingut   una   infecció   confirmada   amb   prova   diagnòstica   de   SARS-CoV-2   
(TAR   o   PCR)   en   els   90   dies   anteriors   no   s’han   de   considerar   casos   sospitosos   de   nou ,   
tret   que   hi   hagi   una   alta   sospita   clínica   que   ho   són.     
Les   persones   de   l’àmbit   educatiu   (alumnes   o   professionals)   que   són   contactes   estrets   i   
que   estan   correctament   vacunades   o   han   passat   la   malaltia   (amb   una   prova   diagnòstica   
que   així   ho   confirmi   TAR   o   PCR)   en   els   180   dies   anteriors   a   l’últim   contacte   amb   el   cas,   
no   cal   que   facin   quarantena    (tot   i   que   sí   que   caldrà   que   segueixin   escrupolosament   les   
mesures   de   seguretat).     
Salut   Pública   ha   de   fer   la   cerca   i   identificació   de   contactes   estrets   de   fora   del   GCE   i   els   
identifica   al   programa   CovidContacts.     
La   prova   diagnòstica   als   contactes   estrets   s’ha   de   fer   tant   en   persones   vacunades   com   en  
no   vacunades:     
           -    Les   persones   vacunades   i/o   que   han   passat   la   malaltia   en   els   darrers   6   mesos   
se’ls   ha   de   fer   un   TAR   el   mateix   dia   o   l’endemà;   si   el   resultat   és   negatiu,   poden   continuar   
les   classes   presencials   i   no   fer   quarantena.     
           -    Les   persones   no   vacunades   o   amb   pauta   incompleta   se’ls   ha   de   fer   una   PCR   
entre   el   4t   i   el   6è   dia   i   han   de   fer   quarantena   durant   10   dies,   independentment   del   resultat   
de   la   PCR.   Aquestes   proves   es   poden   fer   en   punts   centralitzats,   al   CAP,   o   en   els   indrets   
on   sigui   més   operatiu;   atenció   primària   del   territori   és   qui   decideix   la   millor   opció.   
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efectiva,  convé  provocar  fluxos  d’aire  creuats,  obrint  finestres  i  portes  que  es  trobin               
oposades  entre  si  per  tal  que  corri  l’aire,  de  manera  que  faci  un  escombrat  de  l’aire  interior  i                    
es  renovi  amb  l’aire  exterior.  Cal  que  aquestes  finestres  i  portes  estiguin  obertes  el  màxim                 
d’hores   possibles.     
-   De  manera  general,  en  una  aula  s’aconsegueix  la  ventilació  adequada  obrint  les               
finestres  20  centímetres  quan  es  tracta  de  finestres  corredisses  o  oscil·lobatents,  o              
obrint  les  lamel·les  en  un  angle  de  45  graus  de  manera  continuada  i  mantenint  les                 
portes  totalment  obertes.  Els  dies  ventosos  o  amb  gran  diferència  de  temperatura  entre              
l’exterior   i   l’interior   faciliten   la   ventilació   i   permeten   obertures   menors.     
-   El  repartiment  de  l’obertura  entre  totes  les  finestres  de  l’aula  aconsegueix  una  millor                
ventilació.   És  més  eficaç  obrir  de  manera  parcial  diverses  finestres  que  obrir  al  màxim  una                 
sola   finestra,   encara   que   la   superfície   oberta   total   sigui   la   mateixa.     
-   Cal  mantenir  una  lleugera  obertura  de  portes  i  finestres  de  les  zones  comunes                
(passadissos   i   vestíbuls)   a   l’exterior.     
-   És  important  ventilar  les  aules  i  estances  a  partir  del  moment  en  què  arribi  l’alumnat,                  
durant  l’activitat  lectiva  i  al  final  de  la  jornada .  Cal  tenir  en  compte  que  una  aula  buida  i                    
ben  ventilada  després  de  la  seva  darrera  ocupació,  té  l’aire  lliure  de  virus  i  que  la  velocitat                   
de  la  renovació  de  l’aire  és  molt  més  gran  que  la  velocitat  de  pèrdua  de  càrrega  tèrmica  a                    
l’aula.  Per  tal  de  cercar  l’equilibri  entre  la  ventilació  i  el  confort  tèrmic  cal  escalfar  les  aules                   
amb  les  finestres  tancades  abans  de  l’arribada  d’alumnes,  com  a  mínim  una  hora.   Al  final                 
de  la  jornada  cal  obrir  totes  les  finestres  i  les  portes  de  les  aules  com  a  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     
-   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.   
  

-   Gimnasos .  En  funció  de  l’activitat  que  es  faci  en  una  estança,  el  risc  de  contagi  és                   
diferent.  Quan  es  porten  a  terme  activitats  físiques,  la  taxa  de  respiració  és  més  gran  i  el  risc                    
de  contagi  és  més  elevat.   Es  recomana  que  aquestes  activitats  es  portin  a  terme  a  l’aire                  
lliure.  En  casos  excepcionals,  quan  això  no  sigui  possible,  cal  que  es  mantingui               
l’espai   del   gimnàs   permanentment   ventilat   amb   totes   les   portes   i   finestres   obertes.     
  

-   Lavabos .   Cal  que  els  lavabos  estiguin  permanentment  ben  ventilats  mentre  estiguin              
oberts   a   les   persones   usuàries.     
  

-   Menjadors .  Els  menjadors  són  també  espais  d’especial  atenció,  atès  que  en  el  moment  de                 
menjar  no  s’usa  mascareta,  per  la  qual  cosa  també   s’hi  recomana  una  ventilació  màxima                
amb   totes   les   portes   i   finestres   obertes   de   manera   continuada.     

  
Davant  la  nova  evidència  que  la  transmissió  del  virus  és  molt  poc  probable  a  través  de  les                   
superfícies,   les  recomanacions  principals  al  menjador  consisteixen  en  la  ventilació,  el             
rentat   de   mans   i   la   disposició   de   l’alumnat   per   grups   de   convivència   estable.     
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Els  infants  que  facin  tasques  com  les  de  parar  i  desparar  taula,  o  d’altres,  les  han  de                   
fer  exclusivament  per  al  seu  grup  de  convivència .  Es  podran  compartir  gerres  d’aigua  i                
setrilleres.   
  

El  personal  docent  i  el  personal  d’administració  i  serveis  del  centre  podran  fer  ús  del                 
servei  de  menjador  escolar  sempre  que  sigui  possible  la  seva  ubicació  en  un  espai                
clarament  diferenciat  de  l’ocupat  per  l’alumnat  i  mantenint  en  tot  moment  la  distància               
de   seguretat   d’1,5   metres   entre   els   adults   i   amb   l’alumnat.   
  

El  professorat  i  el  personal  d’administració  i  serveis  han  d’utilitzar  obligatòriament  la              
mascareta   en   el   menjador   excepte   quan   estiguin   asseguts   a   la   taula   menjant.     
  

Les  activitats  posteriors  als  àpats  s’han  de  realitzar,  preferiblement,  a  l’aire  lliure,  i  amb  les                 
mateixes   indicacions   que   l’estona   d’esbarjo.     
  

La  neteja  i  la  posterior  desinfecció  d’espais  es  farà  amb  una  periodicitat  diària  al  final  de  la                   
jornada,   procurant   incidir   més   en   aquelles   superfícies   de   contacte   habitual.   
  
  

16.  Organització  pedagògica,  en  una  situació  de  pandèmia  com           
l’actual   i   en   cas   de   confinament   parcial   o   tancament   del   centre.   

  
En  el  cas  d’un  o  varis  grups  estables  de  l’escola  es  vegin  obligats  a  confinar-se,  es  durà  a                    
terme   el   següent   pla   de   confinament:   

  
Pla   de   Confinament   

ACCIONS   PRÈVIES   

Diagnosi   

Famílies   
L’escola  ha  de  disposar  d’informació  sobre  les  condicions  de  connectivitat  a  la  xarxa  i  del                 
seu  nivell  de  coneixements  sobre  l’ús  d’eines  col·laboratives  i  de  comunicació.  Aquesta              
informació   s’obtindrà   a   partir   d’enquestes.   

En  aquest  sentit,  des  de  l’escola  es  facilitaran  tallers  per  afavorir  que  les  famílies  coneguin                 
aquestes   eines.   
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Mestres   
A  banda  de  tenir  informació  sobre  la  disponibilitat  tecnològica  de  les  famílies,  també  cal                
disposar   d’aquesta   informació   respecte   els   mestres.   

Per  fer-ho  també  se’ls  passaran  enquestes  per  saber  quines  condicions  de  connexió  tenen               
a  casa  i  quina  és  la  seva  competència  digital  respecte  a  l’ús  de  plataformes  de  comunicació                  
i   col·laboració   (drive,   classroom   i   gmail),   la   gestió   de   videoconferències,   l’edició   de   blocs...   
  
  

Pla   de   contingència .   

Situacions   personals   
En  cas  d’haver  de  tancar  l’escola,  la  primera  informació  de  la  que  s’ha  de  disposar  és  quina                   
és  la  situació  personal  de  cada  família  i  mestre.  Per  tenir  aquesta  informació  s’haurà  fet                 
arribar  l’enquesta  a  cada  família  i  mestre  demanant-los  quina  és  la  seva  disponibilitat               
horària,   de   material   escolar   i   digital.   

Aquestes  han  de  servir  de  base  per  fer  tot  el  plantejament  pedagògic  telemàtic.  En  aquest                 
sentit  és  necessari  tenir  en  compte  que  la  primera  responsabilitat  de  l’escola  és  vetllar,  dins                 
de  les  seves  possibilitats,  pel  benestar  emocional  dels  alumnes.  En  primer  lloc  perquè  és  un                 
objectiu  en  si  mateix,  i,  en  segon  lloc,  perquè  és  una  condició  imprescindible  perquè  els                 
nens   i   nenes   aprenguin   millor.   

Coordinació   de   l’equip   de   mestres   
L’equip  de  mestres  establirà  un  sistema  de  reunions  periòdiques  utilitzant  la  plataforma  de               
videoconferències   que   disposi   el   Departament   d’Educació.     

Les   reunions   mínimes   que   es   faran   seran:   

● Claustre   (periodicitat   quinzenal)   
● Cicle   petit   (periodicitat   setmanal)   
● Atenció  a  la  diversitat  (periodicitat  mensual  i  coordinació  directa  amb  el  cap  d’estudis               

i   mestre   d’educació   especial)   

Les  funcions  d’aquestes  reunions  seran  les  mateixes  que  determinen  les  NOFC  però              
s’hauran   d’adaptar   a   la   situació   viscuda.   
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Comunicació   amb   les   famílies   
S’establiran  diferents  canals  de  comunicació  amb  les  famílies  en  funció  del  tipus              
d’informacions   que   s’hagin   de   donar .   1

● Informacions   generals   sobre   la   situació   de   confinament   i   el   funcionament   de   l’escola   

Es  faran  per  correu  electrònic,  el  facilitat  per  les  famílies  a  l’escola.  La  directora  farà                 
arribar  també  aquesta  informació  als  representants  de  pares  dels  grups  de  whatsapp              
de   l’AMPA   que   l’enviaran   també   a   les   famílies   per   aquesta   via.   

● Informacions   generals   sobre   el   funcionament   de   la   classe   

Es  faran  per  correu  electrònic  a  la  família,  directament  des  del  correu  del               
bacdecerdanya,  per  part  del  tutor  o  especialistes.  També  es  farà  arribar  als  alumnes               
per  mitjà  del  classroom  o  fins  i  tot  si  es  creu  oportú  es  pot  programar  una                  
videoconferència  amb  el  meet  (tutor/especialista  amb  tot  l’alumnat  de  la  classe).  Es              
facilitarà  a  les  famílies  la  relació  de  correus  electrònics  de  bacdecerdanya  dels              
mestres   per   poder-se   comunicar   amb   ells   en   cas   de   necessitat.   

● Informació   específica   sobre   cada   alumne   

Les  informacions  específiques  sobre  cada  alumne  es  comunicaran  per  trucada            
telefònica,  per  correu  electrònic  o  per  videoconferència  privada.  Tant  els  mestres             
com   la   família   poden   demanar   aquest   tipus   de   comunicació.   

Es  recomana  a  l'hora  de  fer  trucades,  fer-les  OCULTES  des  dels  mòbils  personals               
del   professorat:   recordeu   que   podeu   fer   servir:   #31#   6......   o   067   972   ...número   fix.   

Cal  insistir  en  que  és  molt  important  fer  un  seguiment  personalitzat  molt  acurat               
durant  aquest  període,  especialment  per  evitar  que  els  alumnes  amb  més  dificultats              
desconnectin  del  contacte  amb  els  companys  i  mestres  i  del  seu  procés              
d’aprenentatge.   

En  cas  que  els  resultats  de  les  enquestes  o  altres  fonts  evidenciin  que  la  informació  que                  
s’està  donant  per  aquests  canals  no  és  suficient  o  adequada,  es  pot  plantejar  la  realització                 
d’altres   canals   d’informació   i/o   mètodes   de   comunicació.   

Coordinació   amb   agents   externs:   

Ajuntament   
Es  mantindrà  un  contacte  constant  per  planificar  el  manteniment  de  l’edifici  de  l’escola               
(neteja,   calefacció,...)   com   per   valorar   possibles   situacions   sobrevingudes.   

1  Es   tindran   en   compte   les   diferents   llengües   vehiculars   de   les   famílies   de   l’escola   a   l’hora   de   fer-los   
arribar   informacions.   
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Serveis   socials   
Es  mantindrà  un  contacte  constant  per  fer  un  seguiment  dels  alumnes  amb  condicions  més                
vulnerables   així   com   detectar,   valorar   i   actuar   en   el   cas   de   situacions   sobrevingudes.   

Es  gestionarà  la  possibilitat  de  fer  reunions  de  coordinació  amb  altres  serveis  d’atenció  als                
nens   i   nenes.   

AMPA   
Es   mantindrà   un   contacte   constant   per   fer   una   valoració   general   de   la   situació.   
  

EAP   
Es  mantindrà  contacte  amb  l’EAP  i  es  planificaran  les  reunions  o  actuacions  que  es  creguin                 
necessàries.   

Propostes   d’aprenentatge   
Per  tal  de  dissenyar  les  propostes  d’aprenentatge  que  es  faran  de  manera  telemàtica,               
l’equip  de  mestres  haurà  d’adaptar  les  capacitats  i  competències  bàsiques  a  assolir  i  els                
criteris   d’avaluació   que   es   faran   servir   per   valorar-les.     

Pel  que  fa  a  l’avaluació,  es  prioritzarà  l’avaluació  formativa  d’aquestes  propostes  per  sobre               
de  l’avaluació  qualificadora.  Dins  del  possible,  a  partir  de  3r  de  primària  s’introduiran  eines                
d’autoavaluació   i   coavaluació.     

Canals   de   comunicació   de   les   propostes   d’aprenentatge     
Els   canals   que   s’utilitzaran   per   comunicar   les   propostes   d’aprenentatge   seran   aquests:   

● Educació   infantil   

Les  propostes  s’enviaran  per  whatsapp  (grup  de  classe  o  privat)  i  el  retorn  dels  alumnes                 
també  es  farà  per  aquest  mitjà.  S’enviarà  també  un  correu  electrònic,  al  mail  facilitat  per  les                  
famílies,   informant   de   les   diferents   propostes   de   la   tutora.   

En   alguns   casos   es   poden   plantejar   fer   videoconferències   privades   i   alguna   en   petit   grup.   

Feina   (vídeos)   per   1   hora/setmana/cada   especialitat   I   2   hores/setmana   les   tutores   
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● Educació   primària   

Per  organitzar  les  activitats  a  realitzar  la  mestra  tutora  i/o  la  resta  de  mestres  que                 
intervinguin  a  cada  curs  faran  una  videotrucada  amb  tot  el  grup  classe  a  primera  hora  del                  
matí   i   una   altra   a   primera   hora   de   la   tarda.   

Es   procurarà   seguir   el   mateix   horari   de   classes   des   de   casa.   

Les  propostes  es  penjaran  a  la  plataforma  classroom  i  els  alumnes  penjaran  allà  les  tasques                 
fetes.  També  s’utilitzarà  aquesta  plataforma  per  fer  totes  les  tasques  d’avaluació,  tant  amb               
l’ús  de  rúbriques,  de  comentaris  en  els  xats  privats  o  a  través  de  l’aplicació  meet  que  la                   
mateixa   plataforma   porta   incorporada.   

En  el  cas  que  es  doni  un  confinament  simultani  de  diversos  grups  del  centre  que                 
impliqui  que  diferents  germans  s’hagin  de  connectar  amb  un  únic  dispositiu  es              
tindran  en  compte  les  particularitats  de  cada  situació  per  fer  les  adaptacions              
necessàries.   

Una   opció   de   treball,   si   es   creu   necessari   pot   ser   la   següent:   

  

Instrumentals   

Dia  de  la  setmana  que  es  donen  les  tasques  per  TOTA  LA  SETMANA  (hem  de  comptar  1                   
hora/dia/assignatura  ...  5  hores  de  mates  i  5  hores  de  projecte/llengua).           

TUTORIA:   Videotrucada   amb   tot   el   grup   classe   (a   veure   què   passa).     

MATES:   Seguint   els   llibres   en   la   mesura   del   possible   /   Resolució   de   problemes.     

PROJECTES/LLENGUA:  desenvolupar  els  projectes  pendents  i  transversalitzar  al  màxim          
cap   a   llengües   catalana   i   castellana   (adaptar   el   que   calgui).     
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LLIBRE  DE  LECTURA  REPÀS  DE  TAULES  DE  MULTIPLICAR,...  Explicacions  dels  mestres             
en   VÍDEO   (mantenir   contacte   amb   els   alumnes).     

  

Especialitats     

Feina   per   1   hora/setmana/cada   especialitat.   

Avaluació   de   les   propostes     
Els  criteris  d’avaluació  i  les  rúbriques  es  compartiran  amb  les  famílies  per  facilitar  que                
sàpiguen  quin  nivell  d’exigència  es  demana  als  alumnes.  Setmanalment  es  demanarà  una              
autoavaluació  o  coavaluació  d’alguna  de  les  tasques  proposades,  basant-se  amb  la  rúbrica              
que   el   mestre   adjuntarà   a   la   tasca.   

De  seguida  que  detectem  que  algun  alumne  no  està  fent  les  tasques  la  tutora  haurà  de                  
contactar  amb  la  família  per  telèfon  i  aclarir  els  motius  (adaptar  pautes  de  treball  si  cal).  -                   
Evitar   propostes   que   les   famílies   hagin   d’imprimir   el   document   per   fer-ho...   llibreta   ,   fulls,...   

  
  

17.   Seguiment   del   pla     
L’avaluació  i  seguiment  d’aquest  pla  serà  responsabilitat  de  l’equip  directiu  en  coordinació              
amb   tots   els   sectors   de   la   comunitat   educativa.   
Es   farà   trimestralment   incorporant   les   propostes   de   millora   que   es   considerin   necessàries.   
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