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1.- Introducció 
 
 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme 

amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les 

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

joves a una educació de qualitat.  

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de 

protecció que siguin necessàries.  
 

Segons les últimes instruccions del Departament d’Educació (30 d’agost de 2021) pel Pla 

d’organització dels centres educatius pel mes de setembre del 2021, es concreten diferents 

propostes per a l’acció educativa amb els següents objectius:  

 

▪ Malgrat la pandèmia tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en 

condicions d’equitat.  

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

normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.  

▪ L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  

▪ A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions 

de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de 

contactes.  

 

Aquest document del pla d’organització de centre té vigència per al curs escolar 2021-2022 i 
és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del Pla de 

vacunació o quan les circumstancies sanitàries així ho aconsellin. També és l’expressió d’una 

part de l’autonomia dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques 

Educatives i al en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament de Salut. 
 

 

L’organització del Pla es desenvolupa en 5 blocs: 

 

1. Organització pedagògica, en situació de pandèmia com l’actual i en cas de 

confinament parcial o tancament de centre. 

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

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

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
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2.-  Pla d’Actuació de centre 

 
 
2.1. Valors en què es basa la proposta 

 
a) Seguretat  

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones que 

integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de 

continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable.  

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc 

molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, 

com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.  

 

b) Salut  

La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius 

és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  

 

c) Equitat  

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. 

Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més vulnerabilitat, van patir -o n’estan 

patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una 

socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va 

fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre els alumnes.  

Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.  

 

d) Vigència  

Totes les mesures proposades seran, tal i com hem esmentat anteriorment, vigents al llarg del 

curs escolar 2021-2022.  

No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del 

context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 

 

 
2.2. Horari de centre 

 
El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.  

L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des 

d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. 
 

HORARI:  Educació infantil i Educació Primària 
Matí: 9:00 h. a 12:30 h. Tarda: 15:00 h. a 16:30 h. 

 
Els alumnes de P3, per motius de nova incorporació al centre educatiu, tenen fins el 

dia 20 de setembre una entrada diferent a fi de treballar el seu acolliment i 

adaptació a l’escola. L’horari corresponent es detalla al punt 2.7. 

 

 



  

  

 

        Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Educació 

        Escola Mossèn Jacint Verdaguer 
  
 

                                                                                                                                                                                                        

 

5 Josep Lluís de la Rosa, 2-30                    Tel: 977 16 04  31 

43882 Segur de Calafell                                 e-mail: e3000721@xtec.cat 

2.3. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

 
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i a l'espera d'assolir la 

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

traçabilitat dels casos. 

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 i adolescents, s'ha de requerir el rentat de mans:  

 

 a l'arribada i a la sortida del centre educatiu.  

 abans i després dels àpats. 

 abans i després d'anar al lavabo (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 lavabo. 

 abans i després d'anar al lavabo. 

 abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús).  

 com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Es garantirà l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador, gel hidroalcohòlic i tovalloles d'un sol ús. 

 

 

 

2.4. Organització de grups de convivència estable 

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

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

la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i gestió 

precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu 

tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que els 

integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents especialistes o personal de 

suport educatiu i d’educació inclusiva. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Això permet que 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) en aquests grups 

de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta 

més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat 

d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el 

nombre d’integrants del grup. Per tant, a l’educació infantil i primària, cada grup estable es 
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mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el 

grup ocuparà, de manera general, el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre 

el mateix. 

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

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, 

s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la 

ventilació i l’ús de la mascareta. 

 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a un grup 

estable existent. 

  
Els i les professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres poden 

entrar als centres i a les aules: han de mantenir la distància física recomanada, portar 

mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és 

necessari, els i les professionals municipals. 
 

El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de personal docent, de 

suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons 

públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la covid-19.  

Partint de la dotació de plantilla assignada i disponible al centre i a fi de reduir ràtios en els 

diferents grups estables, aquests s’organitzaran durant el curs 2021-22 seguint la distribució 

detallada tot seguit. 

Cal destacar que, depenent de la matrícula viva que es pugui produir durant el curs escolar 

, el nombre d’alumnes podrà variar. 
 

 
EDUCACIÓ  INFANTIL 
 
Curs 
Nivell 
grup 

Nombre 
alumnes 

Mestre/a Altres  
docents: 
especialistes 

EE, AA 
AEE,TEI 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Espai 
estable 
del grup 

P3 A 
 

    15 R.M. 1 
( Anglès) 

TEI  Aula 
 P3 A 

P3 B 
 

    14 M.E. 1 
( Anglès) 

TEI  Aula  
P3 B 

P4 A 
 

    20 R.N. 1 
( Anglès) 

EE  Aula 
 P4 A 

P4 B 
 

    19 I.B. 1 
( Anglès) 

EE  Aula 
 P4 B 

P5 A 
 

    16 E.M. 1 
( Anglès) 

EE  Aula 
C.I. 

P5 B 
 

    15 S. D. 1 
( Anglès) 

EE  Aula  
P5 B 

P5 C 
 

    15 S.S. 1 
( Anglès) 

EE  Aula 
P5C 
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EDUCACIÓ  PRIMÀRIA  
 
Cicle Inicial 

 
Curs 
Nivell 
grup 

Nombre 
alumnes 

Mestre/a Altres  
docents: 
especialistes 

EE, AA 
AEE,TEI 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Espai 
estable 
del grup 

1r A 
 

    16 L.B. 1 
( Anglès ) 

EE  Aula 
1r A 

1r B 
 

    16 A.S. 1 
( Anglès ) 

EE  Aula  
1r B 

1r C 
 

    15 E.P. 1 
 ( Anglès ) 

EE  Aula 
1r C 

2n A 
 

    16 N.P./G.M. 1 
( Anglès ) 

EE  Aula 
Música 

2n B 
 

    16 L.D. 1 
( Anglès ) 

EE  Aula 
Reforç 

 

Cicle Mitjà 
 
Curs 
Nivell 
grup 

Nombre 
alumnes 

Mestre/a Altres 
docents 
especialistes 

EE, AA 
AEE,TEI 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Espai 
estable 
del grup 

3r A 
 

21 C.C. 1 
( Anglès ) 

EE, AA  Aula 
 3r A 

3r B 
 

22 R.M. 1 
( Anglès ) 

EE,AA  Aula  
3r B 

4rt A 
 

17 A.T. 1 
( Anglès ) 

EE, AA  Aula 
4rt A 

4rt B 
 

17 M.M. 1 
( Anglès ) 

EE, AA  Aula 
4rt B 

4rt C 
 

16 M.R. 1 
( Anglès ) 

EE, AA  Aula 
4t C 

 
Cicle Superior 
 
Curs 
Nivell 
grup 

Nombre 
alumnes 

Mestre/a Altres  
docents 
especialistes 

EE, AA 
AEE,TEI 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Espai 
estable 
del grup 

5è A 
 

17 X.G. 1 
( Anglès ) 

EE, 
AA,AEE 

 Aula 
5è A 

5è B 
 

18 S.M. 1 
( Anglès ) 

EE, AA, 
AEE 

 Aula  
5è B 

5è C 
 

16 I.A. 1 
( Anglès ) 

EE, 
AA,AEE 
 

 Aula 
Reforç  

6è A 
 

16 C.L. 1 
( Anglès ) 

EE, AA 
AEE 
Vetllador 

 Aula 
6è A 

6è B 
 

18 P.A. 1 
( Anglès ) 

EE, 
AA,AEE, 
 

 Aula 
6è B  

6è C 
 

16 J.S. 1 
( Anglès ) 

EE, AA  Aula  
6è C 



  

  

 

        Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Educació 

        Escola Mossèn Jacint Verdaguer 
  
 

                                                                                                                                                                                                        

 

8 Josep Lluís de la Rosa, 2-30                    Tel: 977 16 04  31 

43882 Segur de Calafell                                 e-mail: e3000721@xtec.cat 

2.5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

 
PREVISIÓ DE MESURES DE SUPORT UNIVERSAL 

CONCRECIÓ ALUMNAT 
OBJECTE 

D’ATENCIÓ 

AGENTS DE DETECCIÓ APLICADORS 

 

Accions i pràctiques, de caràcter educatiu 

preventiu i proactiu en les diferents àrees 

curriculars: 

 

-Personalització d’aprenentatges 

-Organització flexible del centre sempre en 

aquells supòsits en què ho permeti l’evolució 

de la pandèmia  

-Avaluació formativa i formadora 

-Processos d’acció tutorial i orientació 

-Altres actuacions que contribueixen a 

l’escolarització i l’educació dels alumnes. 

 

 

Tot l’alumnat 

del centre 

 

Tots els professionals del 

centre 

 

Tots els professionals del 

centre 

 
PREVISIÓ DE MESURES DE SUPORT ADDICIONAL 

CONCRECIÓ ALUMNAT 
OBJECTE 

D’ATENCIÓ 

AGENTS DE DETECCIÓ APLICADORS 

 

Actuacions educatives que permeten 

ajustar la resposta pedagògica de forma 

flexible i temporal, focalitzant la intervenció 

educativa en aquells aspectes del procés 

d’aprenentatge i desenvolupament 

personal que poden comprometre l’avenç 

personal i escolar: 

 

-Acció tutorial 

 

-Mestre/a educació especial, 

 

-Suport escolar personalitzat (SEP) 

 

-Suport lingüístic i social, 

 

-Aula d’acollida 

 

 

Alumnes que 

tenen 

circumstàncies 

personals 

singulars o de 

vulnerabilitat –

permanents o 

transitòries 

 

-Tutor/a 

-Família 

-L’equip docent.  

l’equip d’assessorament i 

orientació psicopedagògic 

(EAP) 

 

Mestres d’educació especial. 

 

Mestres d’audició i 

llenguatge,  

 

 Tutors de l’aula d’acollida, 

en coordinació amb tot 

l’equip docent i amb la 

col·laboració dels serveis 

educatius. 

 
PREVISIÓ DE MESURES DE SUPORT INTENSIU 

CONCRECIÓ ALUMNAT OBJECTE 
D’ATENCIÓ 

AGENTS DE 
DETECCIÓ 

APLICADORS 

 

Actuacions educatives 

extraordinàries  adaptades 

a la singularitat dels 

alumnes amb necessitats 

educatives especials, que 

permeten ajustar la 

resposta educativa de 

forma transversal, amb 

una freqüència regular i 

sense límit temporal. 

 

 

Alumnes amb necessitats 

educatives especials.  

Es determinen a partir de l’informe 

de reconeixement de NESE elaborat 

per l’Equip d’assessorament 

psicopedagògic (EAP) 

 

-Tutors/res 

 

-Docents educació especial. 

 

-Mestres especialistes en 

audició i llenguatge 

 

-Tutors/res 

 

-Docents d’educació 

especial mitjançant plans 

de suport individualitzat 

 
 
 
 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/
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2.6. Organització de les entrades i sortides 

 
a) Requisits d’accés al centre educatiu: 

Cal que, per poder venir a l’escola, cap infant o persona adulta presenti: 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 
 

• febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC 

• tos 

• dificultat per respirar 

• mal de coll* 

• refredat nasal* 

• fatiga 

• mal de panxa amb vòmits o diarrea 

• dolors musculars i/o mal de cap 

• pèrdua d’olfacte o gust en infants grans o adolescents 

• amb qualsevol altre quadre infecciós 

 

 

L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac 

 
 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar 

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

 

 
➢ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors.  

 
En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 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, en infants i joves, es consideren malalties o condicions 

de risc per a complicacions de la covid-19:  

 

▪ malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 

tractaments immunosupressors);  

▪ malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);  

▪ malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament 

mèdic);  

▪ altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 

adolescents...).  
 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat 

que no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a 

l’atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:  

A) Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-

19.  

B) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 

vulnerabilitat enfront de la covid-19.  

 

*En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d’atenció a aquest 

alumnat.



  

  

 

        Generalitat de Catalunya 
        Departament d’Educació 

        Escola Mossèn Jacint Verdaguer 
  
 

                                                                                                                                                                                                        

 

10 Josep Lluís de la Rosa, 2-30                    Tel: 977 16 04  31 

43882 Segur de Calafell                                 e-mail: e3000721@xtec.cat 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants i 

que tingui 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, diabetis, hipertensió, 

obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia 

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o 

neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o 

càncer. 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 cada titularitat. També caldrà preveure 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.  

 

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que s’ha de prendre. 

 

 

b) Control de símptomes 

 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A 

l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:  

 

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que 

això comporta, i que, per tant, s’atindran 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 10 dies i a 

comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder 

prendre les mesures oportunes.  

 

Les famílies disposen d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La família 

ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

El centre disposa de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola i a les aules per si 

un alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 

necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre.  

 

 

Tothom que hagi d’accedir al centre educatiu caldrà que porti la mascareta posada 

correctament i desinfectar-se les mans abans d’entrar i sortir del recinte escolar. 

 

c) Restriccions d’accés al recinte escolar 

 

➢ Famílies 

L’accés de les famílies o altres a l’interior del recinte escolar esta restringit. Només podrà 

entrar un sol familiar per alumn@, sempre que compleixi tots els criteris sanitaris establerts, 

que segueixi les mesures sanitàries de protecció adoptades, utilitzant mascareta i sempre 

mantenint el distanciament físic de seguretat, limitant tant com sigui possible la seva estada 

als accessos al centre educatiu i en cas de: 

 

- període d’acollida de l’alumnat de P3, si s’escau. 

- convocat per l’equip docent per entrevista o atenció presencial, amb cita prèvia. 

- convocat per l’equip directiu, amb cita prèvia. 

- hagi estat autoritzat per la direcció del centre. 
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L’atenció de secretaria del centre es farà a la finestreta habilitada a tal efecte a l’edifici 

principal. L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9:30 h. a 12:30 h. 

 
➢ Alumnat 

 

En entrar i sortir del centre tots els i les alumnes s’han de rentar les mans, mantenir la 

distància sanitària i portar la mascareta posada. 

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

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

taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons 

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

- Ús de mascareta dins l’aula 

Col·lectiu Indicació 

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

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria  

 
Tot l’alumnat d’Educació Primària haurà d’entrar dins del recinte escolar amb mascareta.   

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els 

passadissos, escales i lloc de concurrència, els alumnes d’Educació Primària i el personal del 

centre educatiu han de portar obligatòriament la mascareta, inclús dins de l’aula del grup 

estable. 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. 

Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres.  

 
Tots els alumnes hauran de portar una mascareta de recanvi que es guardaran als llocs 

indicats de les aules. 

 

2.7. Llocs d’accés de l’alumnat 

 

L’escola Mossèn Jacint Verdaguer està distribuïda en dos edificis diferenciats. 

• Edifici d’Educació Infantil: c/ Terral de Dalt 

• Edifici d’Educació Primària: c/ Josep Lluís de la Rosa 

 
L’edifici d’Educació Infantil disposa d’un accés d’entrada i de sortida. Per aquest accés tots 

els alumnes d’educació infantil faran les entrades i sortides de forma esglaonada. 

 
L’edifici d’Educació Primària disposa de tres accessos d’entrada i de sortida. Dividim per 

cicles: 

- Cicle Inicial : accés d’entrada i  de sortida porta lateral dreta de l’edifici (reixa 

d’accés a la zona d’esbarjo de cicle inicial). 

- Cicle Mitjà : accés d’entrada i de sortida porta principal  de l’edifici. 

- Cicle Superior: accés d’entrada i de sortida porta lateral esquerra de l’edifici (porta 

d’accés a la pista esportiva). 

 

• En cas de pluja o situació meteorològiques adverses, els alumnes de cicle inicial (1r i 

2n) entraran i sortiran per la porta principal de l’edifici escolar. 

• Excepcionalment, els alumnes d’educació primària que tenen germans petits a 

l’edifici d’educació infantil, poden entrar i sortir per la porta d’accés d’educació 

infantil on seran recollits pel pare, mare, tutor legal o persona autoritzada per les 

famílies. 
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d) Fluxos de circulació  

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre, s’han establert circuits i de 

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

determinats. 

Entrades i sortides: Educació Infantil 

Per motius de la nova incorporació al sistema educatiu dels alumnes de P3, del dia 13 al 

20 de setembre les entrades i sortides d’infantil es faran seguint l’horari: 
 

CURS-NIVELL- GRUP LLOC D’ACCÉS 
 

HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

P3 A i B Porta d’infantil Dies: 13, 14 i 15 de setembre 
MatÍ: Entrada 9:00 h. - Sortida 
11:30 h. seguint horari i grup 
lliurat a les famílies. 
Dies: 16, 17 i 20 de setembre 
MatÍ: Entrada 9:00 h. - Sortida 
12:30 h. seguint horari i grup 
lliurat a les famílies. 

P4 A i B Porta d’infantil Matí :Entrada 9:05 h – Sortida 
12:35 h. 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

P5 A i B Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:00 h – Sortida 
12:30 h. 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

 
Resta de curs escolar 
CURS-NIVELL- GRUP LLOC D’ACCÉS 

 
HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

P3 A Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:00 h – Sortida 
12:30 h. 
Tarda: Entrada 15:00 h – Sortida 
16:30 h. 

P3 B Porta d’infantil Matí :Entrada 9:00 h – Sortida 
12:30 h. 
Tarda: Entrada 15:00 h – Sortida 
16:30 h 

P4 A Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:05 h – Sortida 
12:35 h. 
Tarda: Entrada 15:05 h – Sortida 
16:35 h 

P4 B Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:05 h – Sortida 
12:35 h. 
Tarda: Entrada 15:05 h – Sortida 
16:35 h 

   
P5 A Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:10 h – Sortida 

12:40 h 
Tarda: Entrada 15:10 h – Sortida 
16:40 h 

P5 B Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:10 h – Sortida 
12:40 h 
Tarda: Entrada 15:10 h – Sortida 
16:40 h 

P5 C Porta d’infantil MatÍ: Entrada 9:10 h – Sortida 
12:40 h 
Tarda: Entrada 15:10 h – Sortida 
16:40 h 
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Entrades i sortides: Educació Primària 

 
Cicle Inicial 
 
CURS-NIVELL- GRUP TIPUS D’ACCÉS 

 
HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

1r A Porta lateral dreta de l’edifici 
(zona esbarjo cicle inicial) 

MatÍ: Entrada: 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

1r B Porta lateral dreta de l’edifici 
(zona esbarjo cicle inicial) 

MatÍ: Entrada: 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

1r C Porta lateral dreta de l’edifici 
(zona esbarjo cicle inicial) 

MatÍ: Entrada: 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

2n A Porta lateral dreta de l’edifici 
(zona esbarjo cicle inicial) 

MatÍ: Entrada: 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

2n B Porta lateral dreta de l’edifici 
(zona esbarjo cicle inicial) 

MatÍ: Entrada: 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

 
 
Cicle Mitjà 
 

CURS-NIVELL- GRUP TIPUS D’ACCÉS 
 

HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

3r A Porta principal  de l’edifici MatÍ: Entrada 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

3r B Porta principal  de l’edifici MatÍ: Entrada 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

4rt A Porta principal  de l’edifici MatÍ: Entrada 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

4rt B Porta principal  de l’edifici MatÍ: Entrada 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

4rt C Porta principal  de l’edifici MatÍ: Entrada 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 
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Cicle Superior 
 

CURS-NIVELL- GRUP TIPUS D’ACCÉS 
 

HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

5è A Porta lateral esquerra  de 
l’edifici (reixa pista) 

MatÍ: Entrada: 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

5è B Porta lateral esquerra  de 
l’edifici (reixa pista) 

MatÍ: Entrada:  9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

5è C Porta lateral esquerra  de 
l’edifici (reixa pista) 

MatÍ: Entrada: 9:00 h – Sortida 
12:30 h 
Tarda: Entrada 15:00 h – 
Sortida 16:30 h 

6è A Porta lateral esquerra  de 
l’edifici (reixa pista) 

MatÍ: Entrada: 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

6è B Porta lateral esquerra  de 
l’edifici (reixa pista) 

MatÍ: Entrada: 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

6è C Porta lateral esquerra  de 
l’edifici (reixa pista) 

MatÍ: Entrada: 9:05 h – Sortida 
12:35 h 
Tarda: Entrada 15:05 h – 
Sortida 16:35 h 

 

 

 
 
2.8. Organització d’espais i temps d’esbarjo 

 
Es procurarà que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Cada grup 

estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la 

distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús 

de mascaretes. 

 

Els espais d’esbarjo estaran indicats per cintes delimitadores i es podran organitzar torns 

rotatoris dels espais delimitats a fi de garantir el manteniment dels grups estables de 

convivència i el gaudi a l’aire lliure de diferents zones de les instal·lacions escolars. 

En cas de situacions meteorològiques que no permetin la sortida a l’exterior, els grups 

estables romandran a l’aula de referència. 

 

L’esmorzar es farà dins de les aules abans de sortir. 

 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, s’organitzarà dos torns de pati: 
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- Educació Primària: 
 

CURS- NIVELL- GRUP  
 

HORA D’ESBARJO ESPAI 

1r i 2n de primària 
 

10:30 – 11:00 Espai: Pati corresponent a 
Cicle Inicial 

3r de primària 
 

10:30 – 11:00 Espai: Pati corresponent a 
Cicle Mitjà 

4rt de primària 
 

11:00 – 11:30 Espai: Pati corresponent a 
Cicle Mitjà 

5è i 6è de primària 
 

11:00 – 11:30 Espai: Pati corresponent a 
Cicle Superior 

 
 

- Educació Infantil : 
 

CURS- NIVELL- GRUP  
 

HORA D’ESBARJO ESPAI 

P3 A i P3 B Educació infantil 
 

10:30 – 11:00 Espai: Pati corresponent a 
P3 

P4 A i P B Educació infantil 
 

10:30 – 11:00 Espai: Pati corresponent a 
P4 

P5 A, P5 B i P5 C Educació 
infantil 
 

11:00 – 11:30 Espai: Pati corresponent a 
P5 

 

 

2.9. Espais de reunió i treball per al personal del centre 

 

En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. 

S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai. Les reunions, amb caràcter 

general, han de ser telemàtiques.  

Es podrà realitzar reunions presencials entre el personal docent del centre sempre que es 

respecti el nombre màxim d’assistents establerts pel Departament d’Educació. 

 

 

2.10. Ascensor 

 
Es reservarà l’ús de l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i 

el seu personal de suport, si s’escau. L’ús dels ascensors ha de ser esporàdic i es permetrà 

també l’ús per al transport de materials necessaris al segon pis de l’edifici escolar o bé a 

l’aire lliure respectant les mesures sanitàries. 

 

 

2.11. Espai de gimnàs 

 
Es procurarà realitzar l’àrea d’educació física a l’aire lliure (a l’espai del pati i pista  escolar) 

sempre que sigui possible. Quan l’activitat es realitzi a l’interior del gimnàs, es mantindran les 

portes obertes per tal que hagi ventilació continuada. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es 

mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.  

L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.  
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2.12. Relació amb la comunitat educativa 

 
Les reunions i atenció amb la comunitat educativa es faran en diferents modalitats: 

- Telemàtica : Consell escolar, Claustre, Coordinacions d’equips docents, reunions amb 

altres entitats pertanyents a la comunitat educativa. 
- Presencials en grups reduïts, sempre que ho permeti les circumstàncies,  mantenint  la 

distància de seguretat i amb mascareta: Reunions de pares individualitzades de 

seguiment d’aprenentatges del curs. 
- Presentacions informatives i/o telemàtiques per a les famílies mitjançant la web del 

centre. 
- Durant el curs 2021-2022 s’iniciarà la comunicació amb les famílies mitjançant 

l’aplicació Dinantia. 
- Contacte directe amb les famílies mitjançant correus electrònics o creats per a tot 

l’alumnat o telefònicament. 
- Entrevista, amb cita prèvia, amb un membre de la família d’alumnes de nova 

incorporació al centre. 

 

 

 

 

 

2.13. Reunions d’òrgans unipersonals, col·legiats i de govern del centre 

 
ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT 

Equip directiu Planificació i gestió Presencial Setmanalment i quan 
s’escaigui 

Equip docent de nivell Coordinació Presencial mantenint 
distàncies de seguretat 
 
Videoconferència 

Una per setmana 

Equip docent de cicle Coordinació Presencial mantenint 
distàncies de seguretat 
 
Videoconferència 

Una per setmana 

Equip docent d’àrea Coordinació Presencial mantenint 
distàncies de seguretat 
 
Videoconferència 

Una per setmana 

Claustre Planificació 
Coordinació 
Gestió 

Videoconferència Trimestralment i quan sigui 
necessària la seva 
convocatòria 

Consell escolar Planificació 
Coordinació 
Gestió 

Videoconferència Trimestralment i quan sigui 
necessària la seva 
convocatòria 
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3.-  Servei de menjador escolar 
 
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de 

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els 

espais habilitats a tal efecte.  

 

• 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 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. Si l’alumnat 

recull el menjar en una línia d’autoservei, cal que mantingui la distància en la filera. 

 

• Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.  

  

• 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, amb 

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

cal fer ús de la mascareta.  

 

• També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació.  

 

• Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, 

cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grup. 

 

 

 

CURS- NIVELL- GRUP  
 

HORARI ESPAI 

Educació infantil 
P3-P4-P5 

12:35 – 13:35 Espai: menjador escolar 

1r de primària 
 

12:35 – 13:35 Espai: aula nº 10 

2n de primària 13:45 – 14:30 Espai: aula nº 10 

3r de primària 
 

12:35 – 13:35 Espai: menjador escolar 

4t, 5è i 6è de primària 14:00 – 15:00 Espai: menjador escolar 
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. 4.-  Servei de transport escolar 
 
 

Per tal de limitar els contactes cal fomentar la mobilitat activa (caminar, anar en bicicleta...). 

En el cas del transport escolar col·lectiu, cal aplicar la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la covid-19.  

 
Recomanacions sobre el transport en autocar:  

 

• Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de 

seguretat. L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants 

a partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està 

contraindicada.  

 

• No es pot menjar ni beure durant el trajecte.  

 

• S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport amb solució 

hidroalcohòlica.  

 

• Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de 

procurar la màxima separació entre els usuaris.  

 

• Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un 

espai de separació entre els diferents grups.  

 

• Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant el 

trimestre. A les sortides i colònies s’ha de mantenir la mateixa distribució a l’anada i la 

tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores. 

 

• Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, es disposarà d’un 

registre de l’ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el 

vehicle.  

 

• A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és 

molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física 

adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en 

un espai reduït.  

 

L’horari de servei de transport escolar serà a les 9:00 h. al matí i a les 16:30 h. a la 

tarda. 

 
 

. 5.-  Pla de neteja i desinfecció 
 
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 

no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  

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

la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

El Departament d’Educació considera que no és necessària la desinfecció d'espais dins 

l'horari lectiu tot i que es valora la importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic 

d'ordre i neteja d'espais.  
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Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’utilitzarà espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a 

l’aire lliure.  

La neteja dels espais la durà a terme l’empresa que contracta l’Ajuntament del municipi de 

Calafell. La Direcció del centre es coordinarà amb l’entitat a fi de realitzar la neteja la 

jornada en la qual hi hagi alumnes al centre.  

 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat 

sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, el mateix 

alumnat conscienciat també col·laborarà, en les actuacions de neteja de materials que 

utilitzi individualment.  

  

 

. 6.-  Gestió de residus 
 
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús  utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llençaran als 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-lo en 

una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

 

 

. 7.-  Activitats extraescolars i acollida 
 

• Activitats extraescolars 

 
En la realització de les activitats extraescolars al centre, sempre caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això 

sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran 

grups estables de participants. 

• Acollida 

Les acollides de matí, migdia o tarda no es consideren activitats extraescolars, ja que en 

alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per tant, durant aquests espais d'acollida, cal 

garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i mascareta, sempre que el nombre 

d'alumnat participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, assimilant el 

grup al de l'horari lectiu. 

Els centres habilitarà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, 

quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar 

mascareta. 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 amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. Quan finalitzi el període d’acollida, 

els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els 

infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i 

desinfectar l’espai. 
La tipologia d’activitats, alumnat, professionals responsables i espais destinats per a la seva 

realització es concretaran al llarg de setembre de 2021.  

És recomanable que el període d’acollida es faci en un espai exterior, sempre que sigui 

possible. Quan es faci a l’interior, el centre habilitarà un espai ben ventilat i que permeti 

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.  
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Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins cal 

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l’espai d’acollida.  

Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els i les alumnes a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de portar 

les mascaretes posades. 

 
 

. 8.-  Activitats complementàries 
 
El centre podrà dur a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel 

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

i seguretat sanitària.  

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta quan no es pugui preservar la distància.  

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, 

rentat de mans, etc. 

Davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia i l’organització d’activitats que garanteixin 

plenament de mesures de seguretat de les diferents entitats organitzadores de sortides d’un 

dia i estades de colònies, l’equip docent del centre farà una valoració durant el primer 

trimestre d’aquestes propostes i, un cop aprovades, s‘incorporaran a la Programació 

General del curs 2021-2022. 
 

 
9.- Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

 
 

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. 

 

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

COVID-19 al centre educatiu:  

1. Se l’ha de portar a un espai ja habilitat per a tal funció, separat i d'ús individual.  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

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

5. El centre ha de contactar amb el Serveis Territorials d’Educació i/o amb el referent covid 

de l’ABS del municipi per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut 

pública.  

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar 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 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 
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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. 

 

10.- Concrecions per a l’educació infantil i primària 
 

a. Pla d’acollida de l’alumnat d’educació infantil 

 
Els alumnes de nova incorporació de P3 i seguint les instruccions de la Ordre EDU/119/2021, 

de 28 de maig,,amb l'autorització prèvia del director o directora dels serveis territorials, els 

centres poden programar per als alumnes que inicien el segon cicle d'educació infantil un 

inici de les classes gradual que, començant el dia 13 de setembre, no vagi més enllà del 20 

de setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre. 

 
b. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
Cicle educatiu Mètode de treball 

i recursos 
didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 
el grup 

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

Mitjà i 
periodicitat 
de contacte 
amb la 
família 

Cicle Infantil . atenció 
individualitzada. 
. propostes 
d’activitats 
telemàtiques. 
. enllaços a 
plataformes 
educatives 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia 

Telemàticament 
i 
telefònicament. 
Setmanalment 

Cicle Inicial . atenció 
individualitzada. 
. llibres de text. 
. propostes 
d’activitats 
telemàtiques. 
. enllaços a 
plataformes 
educatives 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia 

Telemàticament 
i 
telefònicament. 
Setmanalment 

Cicle Mitjà . atenció 
individualitzada. 
. llibres de text. 
. propostes 
d’activitats 
telemàtiques. 
. enllaços a 
plataformes 
educatives 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia 

Telemàticament 
i 
telefònicament. 
Setmanalment 

Cicle Superior . atenció 
individualitzada. 
. llibres de text. 
. propostes 
d’activitats 
telemàtiques. 
. enllaços a 
plataformes 
educatives 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia. 

Telemàticament i 
telefònicament. Cada 
dia. 

Telemàticament 
i 
telefònicament. 
Setmanalment  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902561
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902561
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902561
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11.- Seguiment del Pla 

 
Aquest Pla és d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la comunitat 

educativa de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer i entrarà en vigor a partir de la seva 

aprovació per part del consell escolar del centre. 
 

 

L’equip directiu juntament amb els coordinadors de cada cicle educatiu i el coordinador/a 

covid del centre tindran la funció de fer seguiment del funcionament del pla d’organització 

mitjançant la coordinació i recull de propostes de millora de l’equip docent del centre així 

com d’altres membres de la comunitat educativa. 

Davant qualsevol aspecte del Pla que calgui modificar, rectificar o adaptar per qualsevol 

circumstància o àmbit d’actuació sempre que ho indiquin les autoritats competents, 

s’establirà mecanismes de coordinació i difusió d’aquests, mitjançant coordinacions 

preferiblement telemàtiques i mitjançant la difusió a la web del centre 

https://agora.xtec.cat/escolacintosegur/ 

 

El seguiment del Pla afectarà a tots els àmbits contemplats al Pla d’organització i actuació 

de centre: 

- Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

- Aspectes curriculars i d’aprenentatge 

- Organització de centre 

o Alumnat 

o Personal docent i no docent del centre 

o Espais 

o Horaris 

o Relacions amb les famílies 

o Menjador escolar 

o Transport escolar 

o Activitats extraescolars 

o Activitats complementàries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolacintosegur/
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ANNEX 1. 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 (per sobre de 37.5 ºC)  
❑ Tos  
❑ Dificultat per respirar  
❑ Mal de coll**  
❑ Refredat nasal**  
❑ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  
❑ Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
❑ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu en 
contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari d’atenció del vostre centre 
d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. 
En cas contrari, truqueu al 061.  
**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, 
només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes.  

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta:  
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista 
❑ Febre o febrícula  
❑ Tos seca  
❑ Dificultat per respirar  
❑ Falta d’olfacte i/o de gust  
❑ Mal de coll  
❑ Mal de cap  
❑ Vòmits i diarrees  
❑ Fatiga  
❑ Pèrdua de gana  
❑ Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  
❑ Refredat nasal  
 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les persones i 
el context epidemiològic del moment. 
 
 
 
 
 


