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INTRODUCCIÓ 

Presentem el pla d’obertura per a l’inici de curs 2021-22 per elaborar-lo hem tingut en 
compte les instruccions per al curs 2021-22 dels centres educatius de Catalunya 
elaborades pel Departament d’Educació, el Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a 
centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 del Departament 
d’Educació. 

Aquest pla té per objectiu poder obrir el centre garantint el dret a l’educació dels 
infants. Dóna continuïtat a l’aprenentatge alhora que es protegeix a l’infant. Aplicant els 
protocols d’higiene i salut hem de poder contribuir a la no proliferació del virus, a la 
ràpida identificació de casos i de contactes en cas de que es pugui donar un cas dins 
de l’Escola. 

L’objectiu és fer de l’escola un lloc segur prenent les mesures de protecció oportunes i 
la traçabilitat en cas de contacte. 

Les mesures organitzatives proposades en aquest pla es durant a terme durant el curs 
2021-22  

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l'evolució de la 
pandèmia i del Pla de vacunació seguint sempre les Instruccions del Departament 
d’Ensenyament i de Salut.  

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 
L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE  

Preveiem iniciar el curs 2021-22 en un context de normalitat i amb activitat presencial 
tant per part dels docents com de l’alumnat.  

En previsió d’un possible confinament tenim previst pels alumnes d’Educació Infantil i 
Cicle Inicial: 

• Què els alumnes disposin d’un dossier amb diferents propostes. Aquest 
material el lliurarem a l'alumnat en el moment de confinar el grup perquè pugui 



anar fent tasques a casa. Els alumnes han de portar el treballs a la mestra 
quan s’acabi el confinament. 

 

• Connexió diària a primera hora del mati de la mestra tutora amb el grup classe 
per realitzar tasques de tutoria perquè els alumnes puguin explicar a la mestra 
com se senten, què han fet, explicar contes.. i l’explicació de les tasques que hi 
ha en el dossier i quines han de realitzar aquell dia a casa.  
 
 

I pels alumnes de Cicle Mitjà i Superior: 

• Enviar per correu electrònic les tasques diàries. Els alumnes les han de portar 
a l’Escola quan retornin. Aquestes tasques inclouran treballs de les diferents 
especialitats. 
 

• Connexió diària a primera hora del mati de la mestra tutora amb el grup classe 
per realitzar tasques de tutoria perquè els alumnes puguin explicar a la mestra 
com se senten, què han fet, explicar contes, nous conceptes curriculars.. i 
l’explicació de les tasques que se’ls hi enviarà aquell dia per correu electrònic.  
 

En cas de confinament d’un alumne, o un petit grup d’alumnes d’un grup classe. 

• S’enviarà a casa, per correu electrònic, la feina que està fent el grup, sempre i 
quan sigui possible, segons la matèria i el contingut. Si s’estan donant 
continguts nous, es buscarà alguna feina de reforç i quan s’incorpori a l’Escola 
se li explicaran els nous continguts. 
 

En general, continuarem duent a terme l’acció tutorial a través de les tutores que cada 
grup té assignada ja sigui presencialment o telemàticament en cas de confinament. 
Amb el suport sempre que sigui necessària de la psicopedagoga de l’EAP.  

Des de les aules tindrem present la necessitat de promoure activitats que permetin 
impulsar l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal d’ajudar a l’alumnat a 
treballar amb la màxima autonomia possible i prendre iniciatives.   

Hem de vetllar perquè tot l’alumnat disposi de connectivitat, de la formació necessària i 
de les eines adequades per poder treballar des de casa en modalitat telemàtica en 
possibles períodes de confinament.  

 

Per garantir que tot l’alumnat pugui accedir als aprenentatges en modalitat telemàtica 
realitzarem les següents accions:  

• Actualitzarem l’enquesta que es va passar a les famílies sobre l’accés a 
Internet i la tinença de dispositius.  En tot cas, es necessari que les famílies 
responguin fidelment a l’enquesta per poder fer les demandes, si es dona el 
cas, al Consorci d’Educació o al Departament d’Educació. 

• A les reunions de famílies s’explicarà bé les preguntes de l’enquesta perquè 
tothom les pugui respondre amb el màxim de realisme.  



L’escola promourà com eix transversal els aprenentatges relatius a l’educació per a la 
salut reforçant conductes saludables a través de la sensibilització amb l’alumnat de 
mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19 sobretot: 

• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.   
• Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 
• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.   
• Recordar que cal tossir i esternudar al colze. 

 

L’Escola promourà, sempre que sigui possible, l’ús dels seus espais exteriors per a 
l’aprenentatge i la salut.  

 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS 

GRUPS ESTABLES  

Els agrupaments d’alumnes seran estables durant  tot el curs, per tal d’establir amb  

facilitat la traçabilitat en cas de contagi.  

Cada grup estable està format per 25 alumnes i tindrà un tutor i un espai referent.  

En el grup estable hi entraran els especialistes que utilitzaran mascareta segons 
l’evolució de la pandèmia i les normes que ens dicti el Departament i Salut. 

 En cas de que hi entri la psicopedagoga de l’EAP o altres professionals també hauran 
de portar mascareta segons l’evolució de la pandèmia i les normes dictades. 

 Organitzarem l’espai de l’aula per  assegurar una distància interpersonal mínima d’1 
metre.   

En el cas de la incorporació d’un nou alumne e l’Escola, se l’assignarà a un grup 
estable existent. 

 

ESPAIS DOCENTS PER A GRUPS ESTABLES  

Cada grup tindrà una aula de referència que serà on majoritàriament farà la major part 
de les activitats.  

Quan el temps ho permeti moltes de les activitats es faran a l’exterior. 

 

Grups Nombre 
Alumnes 

Docents 
estables 

Docents 
temporals 

PAE 
estable 

PAE 
temporal 

Espai 
Estable 

Espai 
Temporal 

P3 25 1 3 1  Aula P3 Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja 

P4 25 1 4   Aula P4 Aula 



música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja 

P5  26 1 5   Aula 
P5A 

Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja 

1r A 25 1 5   Aula 1r 
A 

Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 

1r B 25 1 5   Aula 1r 
B 

Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 

2n 25 1 4  1 Aula 2n Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 
 

3r 25 1 4   Aula 3r Aula 
músic 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 
 

4t 25 1 4   Aula 4t Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 



5è 25 1 4   Aula 5é Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 

6é 25 1 4   Aula 6è Aula 
música 
Gimnàs 
en cas 
d’E. 
Física i 
pluja. 
Obrador 

        
 

ESPAI MENJADOR  

S’utilitzarà el menjador com l’espai habitual del menjador escolar. 
Hi haurà un torn de menjador. 
Cada grup estable seurà junts en una o més taules. Mantindrem la separació entre les 
taules de grups diferents.  
Abans i després de l’àpat es rentaran les mans. No hi haurà rentat de dents. 
El menjar es servirà en plats individuals i no es podrà compartir. 
L’aigua estarà en una gerra una persona adulta o un infant del grup estable la servirà 
amb la mascareta posada. 
Si un infant reparteix estris als companys del seu grup estable ha de portar la 
mascareta posada. 
Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle inicial es trobaran el menjar posat a taula i no 
passaran per la línia d’autoservei. 
A partir de tercer s’utilitzaran les dues línies d’autoservei mantenint la distància de 
seguretat a la filera. 
Les activitats posteriors als àpats les realitzarem sempre que sigui possible a l’aire 
lliure al pati. A E. Infantil el pati estarà sectoritzat perquè que els alumnes no porten 
mascareta, a E. Primària el alumnes sortiran amb la mascareta i podran compartir 
espai i jugar conjuntament. 
Si s’han de realitzar activitats en espais interiors serà l’espai al qual pertany el grup 
estable i es ventilarà després de la seva utilització. 
 Ús del menjador 

13:50-14 Ventilació i desinfecció 
14:05 Infantil P3 i P4 al menjador petit i P5 al menjador gran 
14:10 Cicle Inicial 
14:15 Línia de C.M i C.S 
 

El pitet o el tovalló es portarà cada dia i el mateix dia retornarà a casa. Cal portar-lo net 
cada dia. 



En cas de confinament, les famílies, prèvia sol·licitud poden passar a buscar la 
carmanyola que estarà preparada i s’entregarà per la porta de la cuina a l’hora 
concertada. 

En cas de fer PCR a un grup classe si aquesta coincideix amb l’hora d’entrega del 
menjar al sortir de la PCR tots els alumnes que són usuaris del servei de menjador 
tindran preparada la carmanyola, que aquell dia serà gratuïta. 

 

ESPAI GIMNÀS / Educació Física 

L’Educació Física es realitzarà a l’aire lliure. Si les condicions climatològiques són 
adverses es farà servir el gimnàs amb les mesures de prevenció adients (portes i 
finestres obertes). 

L’alumnat vindrà de casa amb la roba esportiva adequada (xandall/pantaló curt, 
leggins, samarreta i bambes) per fer activitat física. No s’utilitzaran els vestuaris i no 
caldrà portar la roba de recanvi. El vestuari és un espai interior i petit i només 
s’utilitzarà si es necessari la part exterior per deixar-hi les coses. En acabar es 
ventilarà bé l’espai. 
 
El dia d’Educació Física l’alumnat ha de portar una ampolla d’aigua a més a més de la 
que porta cada dia, per poder beure aigua durant la classe d’Educació Física.  

El mestre anirà a la classe, agafarà al grup procurant mantenir les distàncies de 
seguretat i anirà al lavabo per procedir al rentat de mans. Durant la classe d’Educació 
Física no es podrà anar al lavabo. 

Es prioritzaran les activitats sense contacte físic, s’intentarà que es mantingui el 
distanciament establert (1,5m), s’adaptaran els jocs i esports, les activitats amb 
implements personals ajudaran a mantenir les distàncies (estics, pales, raquetes…)… 

L’alumnat ajudarà a desinfectar el material utilitzat abans de finalitzar la classe. Durant 
el primer trimestre, especialment, s’intentarà fer servir el mínim material possible. 
Finalitzada la classe i després de desinfectar el material s’anirà al lavabo a rentar a les 
mans. 
Es recomana a l’alumnat que evitin l’ús d’anells, braçalets i penjolls i que aquelles 
persones amb el cabell llarg el portin recollit.  
 
ESPAI AULA DE MÚSICA/ Educació musical   

L’educació musical es farà a l’aula de música.  
Es procurarà que els instruments siguin d’ús exclusiu del grup. 
Acabada la classe es farà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.  
L’aula de música és ventilarà durant 10 minuts entre grup i grup. 
Es rentaran les mans abans i després de la classe.    
 
 
ESPAI OBRADOR 

L’espai obrador s’utilitzarà per fer reforços i treballar en mig grup o grups petits. 
Les tutores faran l’educació plàstica a la seva classe. 

 



ESPAI LAVABOS 

L’alumnat d’Educació infantil P3 i P4 farà servir els lavabos de la seva aula. Els 
alumnes de P5 els del primer pis. 

L’alumnat de primer i tercer faran servir habitualment els lavabos de la planta baixa de 
l’edifici de primària. 

La resta d’alumnat de primària els del primer pis. 

Desprès de l’esbarjo i perquè no hi hagi tants alumnes que hagin d’utilitzar els lavabos 
de la segona planta l’alumnat de sisè farà servir els lavabos dels vestuaris. 

 
ESPAI PATI 
Les mestres que estan amb els alumnes a l’hora que han de sortir al pati són les 
encarregades de fer-los rentar mans, esmorzar, i portar en fila (sense barrejar-se amb 
altres grups) fins al seu espai de joc. 
Quan sona el timbre les mestres que tenen classe amb el grup són les encarregades 
d’anar a buscar als infants a la zona on estaven jugant i pujar-los a classe (sense 
barrejar-se amb altres grups) anar al lavabo, si s’escau, fer-los rentar mans. 
La sortida al pati serà esglaonada. Els alumnes de segon i tercer baixaran per l’escala 
interior i sortiran per la porta de cicle inicial per evitar aglomeracions al segon pis. 
Durant el pati, l’alumnat de primària portarà mascareta i podran fer ús de tot l’espai i 
interactuar amb els companys d’altres grups. Farem un horari per a l’ús de la pista. 
Els alumnes d’educació infantil que no han de portar mascareta tindran el pati 
sectoritzat. 
 

Les fonts del pati i les aixetes del lavabo no es poden fer servir per això tots els 
alumnes han de portar una cantimplora amb aigua de casa. 
 PATI INFANTIL 
Espai Dilluns Dimarts 

 
Dimecres Dijous Divendres 

Picnic P5 P5 P4 P3 P4 

Castell P3 P4 P3 P5 P5 

Àgora P4 P3 P5 P4 P3 

 

ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL  

A la sala de mestres es podran fer reunions i treball garantint el distanciament físic de 
seguretat de 1,5 metres i l’ús obligatori de la mascareta. 
 
Hi haurà gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans i netejar els dispositius després del 
seu ús. 
 
Es treballarà amb les finestres obertes per ventilar bé l’espai i quan no sigui possible al 
sortir de la sala caldrà obrir les finestres per la seva ventilació. 
 



Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 
telemàtiques.  

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de 
mascareta.  

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 
sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada 
moment, amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es 
pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta 

 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Al pati tocant als edificis és zona de pas no de joc. Durant el pati aquestes zones no es 
podran utilitzar per jugar, caldrà que sempre estiguin lliures. 
Els passadissos de l’escola són prou amplis però remarcarem que cal circular sempre 
per la dreta per no coincidir amb les persones amb les que ens creuem. 
Els alumnes de segon i tercer en el moment d’entrades i sortides en què coincideixin 
amb altres grups circularan per l’escala interior. La resta de grups per l’escala exterior. 
 
 
MATERIAL 

L’alumnat de cada grup classe podrà compartir el material.  
Es podran utilitzar els llibres de text de cada classe i els de la biblioteca d’aula pel grup 
estable. 
 
ORGANITZACIÓ HORARIS ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES 

L’entrada i sortida dels alumnes de l’Escola les farem de manera esglaonada. 

L’entrada, per evitar aglomeracions, es realitzarà per 3 accessos diferents: porta de 
l’escultura, la rampa, i la porta de camions.. 

Per entrar a l’Escola cal portar la mascareta i aquesta es deixarà posada o no segons 
les directrius que vagi donant el Departament d’Educació. 

A l’entrar a la seva aula els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic. 

Els pares i mares només poden accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que ho 
indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, 
utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.  

A la graella definim quins grups i  a quina hora entraran  

ENTRADES 

 ESCULTURA RAMPA CAMIONS 
9:00 6è 5è 4t 
9:03 1r A 2n 3r 
9:06 P4 1r B P5 
9:10  P3 *  
 



La mestra que té el grup haurà d’anar a recollir els nens i nenes de la seva classe a 
l’entrada corresponent i aniran junts a l’aula sense barrejar-se amb els d’altres grups 
que estiguin entrant per una altra porta. 

Els infants de P3 entraran a les 9:10h per la porta de la rampa i seran acompanyats 
per 1 familiar fins a la porta d’entrada de la reixa de parvulari.  

 

SORTIDES: 
MIGDIA:  
Els alumnes d’infantil sortiran per l’escultura, obrirà la porta la Trini a les 13:50h  

Els acompanyarà la seva mestra quan el monitor hagi arribat a l’aula, els monitors 

d’infantil han d’estar a l’aula a les 13:50h 

Els alumnes de primària sortiran per la porta de camions, obrirà la porta en David a les 

13:55h. 

Els acompanyarà la mestra que està amb ells a darrera hora. Els monitors arribaran a 

les 13:55h, així que arribin la mestra agafa el grup i ja marxa cap a la sortida.  

 

Els alumnes no es poden deixar sols a la porta, ja que no es poden barrejar els uns 

amb els altres. Si una família ve reiteradament tard se li ha de demanar que vingui a 

l’hora.  

 

TARDA: 

Les sortides de la tarda es realitzaran totes per la porta de camions. 

 CAMIONS  
16.15h E. Infantil  
16:25 Alumnes primària  
16:30 Alumnes que 

 marxen sols. 
 

 

 
Cada monitor estarà amb el seu grup a un espai diferenciat del pati. 

En David obrirà la porta a les 16:15 i junt amb la Raquel anirà cridant als alumnes a 
mesura que els vinguin a buscar. Els que marxen sols sortiran ordenadament, primer 
els més petits i després els més grans a les 16:30. A partir d’aquesta hora, els que 
s’hagin d’esperar perquè els seus pares arriben amb retard ho faran amb en David fins 
a les 16:40. A les 16:40 si una família no ha pogut venir a buscar el seu fill/a haurà de 
utilitzar el servei d’acollida de tarda i pagar l’import corresponent. 

Si per qualsevol motiu no es pot arribar a l’hora de recollida cal trucar a l’Escola el més 
aviat possible. 



ALTRES ACTIVITATS  

ACOLLIDA MATINAL  

Es realitzarà al pati de l’Escola i en cas de pluja al menjador o a l’aula Polivalent 
d’educació Infantil. Si s’utilitzen aquests espais interiors un cop acabada l’acollida cal 
ventilar, netejar i desinfestar l’espai. 

Els infants s’hauran d’esperar a l’entrada de l’Escola per la porta de l’escultura. 

La porta s’obrirà a les 8h, a les 8:20h i a les 8:40h. i seran atesos per una monitora per 
realitzar el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. 

L’alumnat del servei d’acollida ha de portar mascareta.  

Quan finalitzi el període d’acollida les mestres aniran a recollir els infants. 

 

ADAPTACIÓ DE P3  

ENTRADA DELS NENS I NENES DE P3 PER A L'ADAPTACIÓ 
 
 
DILLUNS 13, DIMARTS 14, DIMECRES 15 i DIJOUS 16 de setembre de 9:10h a 
11:10h el primer torn i de 11:30h a 13:30h el segon torn. 

 
DIVENDRES 17 i DILLUNS 20 de setembre de 9:10h a 13h tots els alumnes. 
 
A partir de DIMARTS 21 de setembre s'aplica l'horari general de l'Escola, de 9:10h a 
14h i  comença  el servei de menjador per a les famílies que ho necessiteu. 

Durant aquest període cada infant podrà ser acompanyat per un adult a l’aula. 
S’hauran de seguir les mesures de prevenció i seguretat establertes: Ús obligatori de 
la mascareta per part dels adults, mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres 
respecta a la resta d’infants i adults. 

 

SORTIDES I COLÒNIES  

Les colònies de P5,  2n i 4t es realitzaran al mes d’octubre i les de 6è al mes de juny, 
sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin.  

Es mantindran els grups estables durant les colònies i es prioritzaran les activitats a 
l’aire lliure. Es seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física 
de seguretat, rentat de mans, etc.  

Farem les sortides que el Claustre consideri adients per complementar els objectius 
del curs. A les sortides es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 metres i es portarà 
mascareta.   

 

 

 



PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 
interiors.  

Totes les aules que farem servir són aules que es poden ventilar adequadament.  

Es deixaran les finestres i la porta obertes durant les classes perquè hi hagi ventilació 
creuada.   

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 
diària.  

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 
activitats i dels àpats, respectivament.  

 

HIGIENE DE MANS  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així 
com del personal docent i no docent.   

 En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:   

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 
• Abans i després dels àpats 
• Abans i després d’anar al WC (infants continents)  
• Desprès de mocar-se 
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

  

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

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.  
• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

dels propis. 
• Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 
• Abans i després d’anar al WC. 
• Després de mocar-se. 
• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Al matí en David farà un repàs a tots els lavabos de primària i la Trini als d’educació 
infantil per garantir l’existència de sabó i tovalloles d’un sol ús. Desprès del pati 
tornaran a revisar aquests espais. En cas de que sigui necessari faran la seva 
reposició. 

A totes les aules, i despatxos, hi haurà solució hidroalcohòlica per a ús de l’alumnat i 
del personal de l’escola.  

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure 
el rentat de mans correcte.    



Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte 
rentat de mans.  

 

ÚS DE LA MASCARETA 

L’ús de la mascareta tant per part dels infants com dels adults, dependrà en cada 
moment de les instruccions que ens vinguin donades per Departament d’Educació i 
l’autoritat sanitària. 

En aquests moments epidemiològics tant els alumnes de primària com els adults han 
de portar la mascareta sempre. 

Els alumnes d’educació Infantil portaran la mascareta per entrar i sortir del Centre i un 
cop arribin a la seva aula se la trauran . 

Durant l’acollida matinal al haver-hi infants de diferents grups s’haurà de portar la 
mascareta. 

S’haurà de portar una bossa de paper o plàstic, amb el nom, per si és necessari 
guardar la mascareta. (mentre s’esmorza, es dina...) 

Cal tenir sempre a la motxilla una mascareta de recanvi.  

 

GESTIÓ DE CASOS   

S’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o 
simptomatologia susceptible de ser Covid 19.  

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’Escola és la directora.   

Per mantenir l’entorn de seguretat davant d’una persona que comença a desenvolupar 
símptomes compatibles amb la COVID-19 el protocol d’actuació serà el que ha 
recomanat el Departament d’Educació: 

 1. Portar-lo a un espai separat d'ús individual, la saleta del primer pis del pavelló que 
s’utilitzarà exclusivament per aquests supòsit.  

2. Col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com 
a la persona que es queda al seu càrrec. 

 3. Secretària o Direcció contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 
adolescent.  

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

5. La Direcció de l’Escola contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar 
de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

6. Informarem a la família de que ha de contactar amb el seu CAP de referència per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

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 13/20 es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins que 
no es tinguin els resultats. 



Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació al Consorci d’Educació. De manera 
orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 
tancaments parcials o total del centre serien: 

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable --- tot el grup 
de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 
plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 10 dies després del 
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 
interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.  

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) --- 
tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per 
tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la 
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 10 dies després del 
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 
interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 10 dies.   

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 
convivència en diferents espais ---- tot el grup de convivència estable té 
consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels 
grups de convivència afectats, durant 10 dies després del darrer contacte amb el 
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 
interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 10 dies.  

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició 
dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-
19.  

La Direcció de l’Escola serà la responsable de la interlocució amb el CAP. 

Les 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. 

 

REQUISITS D’ACCÉS A l’ESCOLA   

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut 
del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta 
com novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19: 

• Febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, 
• Tos 
• Dificultat per respirar 
• Mal de coll o refredat nasal si van acompanyats de febre o d’altres símptomes 

de la llista. 
• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
• Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
• Pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents 
• Qualsevol altre quadre infecciós.  



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

Els contactes estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 
anteriors. 

Les 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.  

No pot participar en les classes presencials cap alumne/a o professor/a que hagi 
presentat simptomatologia o hagi tingut contacte estret amb alguna persona que n’hagi 
presentat durant els darrers 10 dies.  

En cas que l’infant 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. Es consideren malalties de risc per a complicacions 
de  la COVID-19:  

 ▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori.  

▪ Malalties cardíaques greus.  

▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 
tractaments immunosupressors). 

 ▪ Diabetis mal controlada. 

 ▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

  

CONTROL DE SÍMPTOMES  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 
del curs, es signarà una declaració responsable a través de la qual:  

• Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc 
que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment.  

• Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 
darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.   

• Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. L’absència de 
simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.   

• La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun 
altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria 
considerar la implantació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura 
a l’arribada a l’escola.  


