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1. Diagnosi 

 

Hem elaborat aquest document seguint  els documents següents: 
 

  Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny 

 Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

 Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres educatius 

per al curs 2020-2021 

 

Des del dia 13 de març ens vam haver de reinventar tots i totes tant a nivell personal com 

professional, cadascú amb les seves casuístiques i situacions familiars.  

En un principi el dia 12 de març vam tancar l'escola pensant que al cap de 15 dies ja podríem tornar 

i no va ser així. Llavors vam haver de fer un canvi de rumb amb referència a la comunicació i relació 

tant amb l’alumnat com amb les seves famílies i entre nosaltres els i les mestres. 

En aquell moment de tancament no teníem constància de com havia de presentar-se el tercer 

trimestre i a poc a poc amb les informacions i comunicats que ens anàvem arribant per part del 

Departament, vam anat fent les adaptacions que vam creure més adients pel nostre centre. 

Tenint en compte que ja no es podia retornar a l'escola vam pensar en crear un pla de treball 

setmanal per a cada nivell i de totes les matèries,  i per fer més fluïda aquesta relació entre els 

mestres i les mestres i l'alumnat es van crear uns correus personals amb domini d'escola. 

Seguidament vam trobar necessari que els nens i les nenes poguessin veure als seus mestres i als 

companys i companyes a través de videoconferències. Aquestes videoconferències van ser un punt 

de trobada que tenien com a objectiu fer un acompanyament emocional. 

Quan ens vam adonar que no tornaríem a l’escola vam passar una enquesta a totes les famílies per 

poder detectar el grau de disponibilitat tant de mòbils, tablets, portàtils i molt important també la 

connectivitat dels mateixos. 

Quan es va fer el buidat es va crear un Excel on es podia observar exactament on havia dificultats, 

tot i així no totes les famílies van omplir l’enquesta. 

 

Seguidament vam poder repartir a través de missatgeria 9 ordinadors per l’alumnat que entrava en 

la fase 1, la llàstima és que no va arribar mai la fase 2, ens van quedar pendents molts alumnes 

sense dispositius ni connectivitat. 

Veient la realitat que molts dels alumnes no feien retorn del pla de treball ni es connectaven a les 

videoconferències es va engegar una ronda de telefònica per part de tots els tutors i tutores per 

poder determinar el grau de dificultats i vulnerabilitat de moltes d’elles. 

Finalment després de prendre totes aquestes mesures tant els tutors/res com els i les especialistes 

van poder contactar amb la majoria de famílies, i així fer un acompanyament emocional a totes 

elles. 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
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De cara al curs vinent hem pensat que si en algun moment hem d’estar confinats tindrem en 

compte: 

 

 Recollir tots els llibres que tenen a les aules i que en són propis dels alumnes i prendre’ls 

cap a casa. 

 Agafar l’estoig individual . 

 Agafar una llibreta que donarem a inici de curs anomenada la llibreta de confinament. 

 Tindrem actualitzat l’Excel on surtin les necessitats de dispositius i connectivitats. 

 Farem una comanda de tablets per tenir-les preparades en cas fos necessari. 

 El claustre docent farem una formació de treball amb plataforma moodle. 

 

 

 

2. Organització dels grups estables 

 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 

facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent 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 l’integren.  

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

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

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

en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni l’ús de la mascareta, en 

aquests grups de convivència estables si la situació epidemiològica ho permet. Si no fos el cas l’ús 

de mascareta a l’aula seria obligatòria a partir dels 6 anys. 

Intervindran en aquest   grup estable altres docents i personal d’atenció educativa que només 

formaran part d’un cicle per garantir la estabilitat i preservar la capacitat de traçabilitat. 

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, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta. 
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Curs Nombre 

alumnes 

Professorat 

estable 

Altres 

docents 

Personal 

atenció 

educativa 

Personal 

atenció 

educativa 

puntualment 

Espai estable 

P3A 25 1 3 1 1 Aula P3A 

P3B 25 1 3 1 1 Aula P3B 

P4A 26 1 3  1 Aula P4A 

P4B 25 1 3  1 Aula P4B 

P5A 22 1 3  1 Aula P5A 

P5B 23 1 3  1 Aula P5B 

1r A 25 1 3  2 Aula 1rA 

1rB 26 1 3  2 Aula 1rB 

2nA 26 1 3  2 Aula 2nA 

2nB 27 1 3  2 Aula 2nB 

3rA 26 1 3  2 Aula 3rA 

3rB 26 1 3  2 Aula 3rB 

4rt A 20 1 3  2 Aula 4rt A 

4rt B 20 1 3  2 Aula 4rtB 

4rt C 21 1 3  2 Aula 4rtC 

5è A 19 1 3  2 Aula 5èA 

5è B 19 1 3  2 Aula 5è B 

5è C 20 1 3  2 Aula 5è C 

5è D 19 1 3  2 Biblioteca 

6è A 19 1 3  2 Aula 6è A 

6è B 18 1 3  2 Aula 6è B 

6è C 18 1 3  2 Aula de música 

 

 Aula Acollida 

 

Activitat/matèria Grups estable Docent Hores 

setmanals 

observacions 

Aula d acollida 
Per nivell  

de 3r a 6è 

Tutor/a Aula 

acollida 
10  

 

 

 



                                                                                                                                                                        PLA D’OBERTURA 20-21                          

 
           

Escola Dolors Piera      
  

6 
 

 

 

3. Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb necessitats 

especifiques de suport 

Tenint en compte el principi d’inclusivitat, mantenir el grup estables i valorant la diversitat 

d’alumnat del nostre centre els casos d’Educació Especial i SIEI  seran atesos per les mestres 

d’educació especial  i educadora del centre. Aquest suport es farà  dins de l’aula. En aquests casos 

les mestres E.E, SIEI, educadora i vetlladora per tal de respectar les normes de seguretat portaran 

mascareta per poder fer l’atenció educativa. 
 

 

4. Fluxos de circulació 
 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la 

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

 Organització de les entrades i les sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 

d’accessos i el nombre de grups estables. 

Els alumnes hauran de portar la mascareta  fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. 

Faran fila al lloc indicat i  accediran en ordre fins a la seva aula. Des de P-3 fins a P-5 només 

accedirà 1 acompanyant per alumnat dins el recinte escolar, haurà de seguir totes les mesures de 

protecció establertes, utilitzant mascareta, complir rigorosament les mesures de distanciament 

físic sempre mantenint la distància de seguretat, limitant tant com sigui possible la seva estada als 

accessos al centre educatiu. 

En entrar al centre els alumnes es prendrà la temperatura cada dia al matí i s’hauran de rentar les 

mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la mascareta fins a la seva 

aula. 

 

Curs/nivell Tipus d’accés Hora d’entrada i sortida 

P3 Porta pista/Porta pati d’ infantil fins aula 9:10 -12:40      15:10-16:40 

P4 Porta pista/Porta pati d’infantil fins aula 9:10 -12:40      15:10-16:40 

P5 Porta pista/Fila al Porxo de Primària ( on faran 
fila amb la tutora)-Accés  Porta emergència E.I 
fins l’aula 

9:10 -12:40      15:10-16:40 

Curs/nivell Tipus d’accés Hora d’entrada i sortida 

*1r Porta pista- Faran files a la Pista i a la sortida 
entrarà un familiar a recollir l’alumne. 

9:00-12:30       15:00-16:30 

*2n Porta principal- Fila /Accés escala emergència 9:00-12:30       15:00-16:30 

3r Porta principal- Fila/Accés escala emergència 9:00-12:30      15:00-16:30 
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4rt Porta pista/ escala interna 9:00-12:30      15:00-16:30 

5è A /B/C Porta pista/escala emergència 8:50-12:20      14:50-16:20 

5è D Porta principal/aula de biblioteca 8:50-12:20      14:50-16:20 

6è Porta pista/escala emergència 8:50-12:20       14:50-16:20 

 

*Sortida a 1r entrarà un adult fins la pista i a 2n el pares no accediran dintre del recinte, 

esperaran fora de l’escola i les mestres acompanyaran l’alumnat fins la porta on les famílies els 

podran recollir. 

 

. Es disposaran cartells indicant els diferents grups estables  per mantenir la distància de seguretat 

envers els altres grups estables tant a la pista de l’escola pels cursos  de 1r- 4t-5è -6è com a 

l’entrada principal on es situaran els diferents grups de 2n i 3r. 

 

  Circulació dins el centre 

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

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta. 

 

Ascensors  

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el 

seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

 

  Organització de l’espai d’esbarjo 
 

Curs/nivell Horari de pati Espai 

P3 10:15 -10:45 Pati d’Infantil 

P4 11:00 -11:30 Pati d’Infantil 

P5 10:15 -10:45  Pati Primària Sorral 

CI 
11:05-11:35 

 

Dll/Dx/Dv Sorral 

Dm/Dj Pista 

CM 
11:05 -11:35 

 

Dll/Dx/Dv Pista 

Dm/Dj Sorral 

CS 10:30 -11:00 Pista Pati Primària 

 

Les fonts del pati estaran tancades. Els nens i nenes disposaran d’una ampolleta a l’aula. Abans i 

després del pati es netejaran les mans de tots els alumnes. A l’estona de pati els grups estables no 
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es barrejaran. Cada grup tindrà el seu espai que serà alternatiu en dies de setmana. Els/es mestres 

sortiren tots els dies de la setmana amb el seu cicle per tal de vetllar el distanciament dels grups 

estables i d’aquesta manera que els alumnes d’un mateix grup pugui anar sense mascareta .  

En cas que no es pugui assegurar  caldrà l’ús de mascareta. 

 

5. Relació amb la comunitat educativa 

 
 

Reunions inici de 
curs 

Reunions de 
tutoria 

Consell escolar AFA 

 
Telemàtic/presencial 

 

 
Presencial 

 
Telemàtic 

 
Telemàtic/presencial 

 

 

Observacions: en cas presencial s’hauran de prendre les mesures de seguretat i higiene establertes 

per la normativa vigent 

 

6. Servei del menjador 
 

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

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

seguretat entre tots els comensals. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de 

menjador, farem torns.  
 

Curs/ nivell Lloc / Hora de dinar 

P3 13-13:45h 

P4 13-13:45h 

P5 13-13:45h 

1r 12:40-13:30h 

2n, 3r i 4rt 13:30-14:30h 

5è i 6è 12:30-13:15h 

Personal Docent /Pas 14h Sala de mestres 

 

 .Hi haurà un monitor/a de suport a P3 

 . Els grups de P-3 disposaran de dos espais separats a l’hora de la migdiada:  

             P3- A a l’aula Polivalent de la Planta Baixa/ P3-B al Cellerot. 

 

7. Pla de neteja 

 

Degut a la situació excepcional derivada de la Covid-19 el servei de neteja s’haurà d’ampliar tenint 

en compte el pla de salut. Per tant, a més de la neteja establerta fins ara s’hauria d’ampliar per tal 

d’assegurar la higiene i salubritat del centre. El servei de neteja del centre  va a càrrec de l’empresa 

Garbet de neteja contractada per l’ajuntament. S’haurà de realitzar amb una periodicitat almenys 



                                                                                                                                                                        PLA D’OBERTURA 20-21                          

 
           

Escola Dolors Piera      
  

9 
 

diària i seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana. 

S’ha de garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i 

desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Proposem que hi hagi una persona que pugui desenvolupar tasques de neteja després de les hores 

de pati i així com després de les hores de menjador per neteja de lavabos. 

 Neteja, desinfecció i ventilació 

 

L’escola disposarà  d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre . La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis 

en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 

vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 

obertes durant les classes. 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en 

les manetes de les portes. 

Es trauran les portes d’accés als lavabos. 

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

faran les activitats que siguin possibles. 

 

8. Extraescolars i acollida 

 

 L’organització de les activitats extraescolars i servei d’acollida va a càrrec de l’AFA de l’escola, en 

aquests moment estan valorant i gestionant la seva  viabilitat donada la complexitat que suposa 

garantir les normes de seguretat al ser alumnes de diferents grups estables. 

 

Activitat Nombre 
alumnes 

Grups 
provinents 

Responsable Espai 

     

     

     

 

 

9. Activitats complementaries  

         

Les sortides escolars i les colònies es faran seguint tots els protocols de seguretat i higiene. D’altra 

banda les activitats que es dugin a terme dins el centre amb personal extern també es podran dur a 

terme sempre respectant l’ús de mascaretes, higiene de mans i distància social. Aquestes activitats 

quedaran recollides al Pla General Anual i es concretaran al setembre. Les sortides  i les activitats a 

l’escola es faran per nivell sempre respectant els grups estables. 
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10.  Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 

 

Òrgans Tipus reunió format temporització 

Equip directiu planificació presencial Un cop per setmana 

Cicle planificació presencial Un cop per setmana 

Coordinació coordinació presencial Un cop per  setmana 

Nivell planificació presencial Un cop per setmana 

Claustre planificació telemàtic mensual 

 

 

11.  Mesures de Prevenció, Higiene i Seguretat 
 

 

 Distanciament físic  
 

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 

SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 

persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt 

habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables no és 

necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la 

superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ). L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable 

ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 
 

 

 Hàbits  de salut i higiene personal 

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 on trobaran dispensadors  de solució hidroalcohòlica. 

Els primers dies hi hauran persones encarregades per conscienciar a l’alumnat i poc a poc es farà de 

forma autònoma: 
 

 ▪ Abans i després dels àpats  

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

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

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

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

 ▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

 ▪ Abans i després d’anar al WC 

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

 ▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

S’ubicaran   diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovalloles d’un sol ús. Els punts estratègics seran les aules, menjador , gimnàs i pati   es recomana la 

col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  Per tal de 

conscienciar els infants es faran pòsters amb indicacions sobre les mesures d’ higiene com també 

activitats relacionades amb els hàbits de salut ( tossir al colze, utilitzar mocador d’un sol ús,...)  

Aprofitant les primeres hores de tutories i valors l’alumnat  elaborarà  aquest material. 

 

 Utilitzarem  els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 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). 
Cada alumne/a  portarà la seva ampolleta d’aigua a la motxilla i no farem ús de gots. 

 

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

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

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

paràgraf anterior. 

 

 Ús de mascareta 
 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva 

aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb 

altres grups estables. 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació infantil 
(3-6 anys) 

No obligatòria 
Higiènica amb compliment de 
la norma UNE 

De 1r a 6è  de primària 

No obligatòria si s’està amb el grup de 
convivència dins de l’aula, 
si la situació epidemiològica ho permet. 
Si no fos el cas l’ús de mascareta a 
l’aula seria obligatòria a partir dels 6 
anys. 
 Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres 

Higiènica amb compliment de 
la norma UNE 
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El Departament d’Educació lliurarà a tots els centres de la seva titularitat, abans de  l’inici de curs 

mascaretes higièniques per a tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a 

la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de 

guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància 

per a incorporar-lo a la farmaciola. 

 

 

 Requisits d’accés als centres educatius 
 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –

amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és 

escassa, es consideren malalties de risc per  a complicacions de la COVID-19: 

 

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

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

tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

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

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de 

riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les 

condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els 

problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones 

embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han 

de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També 

caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 

entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

 

 

 

Personal docent  
          I no docent 

Recomanable en els grups estables. 
Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents grups, 
quan no forma part del grup de 
convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb compliment de 
la norma UNE 
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 Control de símptomes 
 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, 

signaran una declaració responsable a través de la qual: 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

 

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a 

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

mesures oportunes. 

 

▪ En el cas que l’alumne tingui febre al prendre la temperatura a l’entrada de l’escola no 

podrà accedir al centre. 
 

*Annex1  Llista de comprovació de símptomes 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 implementació d’altres mesures addicionals com la presa de 

temperatura a l’arribada a l’escola 

 

 Promoció de la salut i suport emocional 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts 

infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden 

estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se 

a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos 

de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar 

situacions no resoltes. Les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin adaptació 

progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i 

conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 
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12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar 

una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i 

de salut pública. 

Si una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre 

educatiu: 

1.  Se l’ha de portar a un espai separat 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. 

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

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació 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 fluïda, 

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

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament 

total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el 

tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 

terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements de decisió per a 

establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 
  

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

estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el 

grup de convivència, durant 14 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. 
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• 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 

14 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 14 dies. 

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

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

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

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 

interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

 

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. Per tant, els equips 

d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables 

d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del 

Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 

Casos 
potencials 

Espai per 
aïllament 

Responsable 
custodia 

Persona 
encarregada 
trucar 

Responsable 
comunicar 
SSTT 

Nom alumne/a Tutoria CI Docent grup 
estable 

Directora Directora 

 
 

    

 

 * ANNEX 2 –SEGUIMENT DELS CASOS 

 

13.  Planificació i Seguiment del Pla de Reobertura 

 

 

Responsables Equip directiu 

Possibles indicadors 
 Poca afluència a les entrades i sortides 

  a l’interior escola 

 En cas d’un brot, el mínim d’aules confinades 

Propostes de millora 

      

 A partir de l’avaluació del Pla d’obertura podrem concretar 
millores 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                        PLA D’OBERTURA 20-21                          

 
           

Escola Dolors Piera      
  

16 
 

14.  Concrecions per a l’educació infantil i primària 
 

 

 Pla d’acollida de l’alumnat P3 

Enguany el període d’adaptació de P3 es durà a terme del 14 de setembre al 18 de setembre. Els 

infants podran assistir a l’escola amb un familiar que hi podrà romandre a l’aula. 
L’adaptació es farà de manera gradual en grups reduïts i assistint en franges horàries. 
 

Dilluns 14  
9:30 -11:00 

Dimarts 15 
9:30 -11:00 

Dimecres 16 
9:30 – 11:00 

Dijous 17 Divendres 18 
9:30 -12:30 

 
Grups  de 
8 alumnes de P3A 

 
Grups  de 
8 alumnes de P3A 

 
Grups  de 
9 alumnes de P3A 

12 alumnes de P3A 
(9:30-11:30) 

  

13 alumnes de P3A 
(11:30- 12:30) 

 
Tot el grup P3A 

 
Grups  de 
8 alumnes de P3B 

 
Grups  de 
8 alumnes de P3B 

 
Grups  de 
9 alumnes de P3B 

12 alumnes de P3A 
(9:30-11:30) 

  

13 alumnes de P3A 
(11:30- 12:30) 

 
Tot el grup  P3B 

    

*ANNEX  3 - RECOMANACIONS PER AL PERÍODE  D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL  

 
 

 Adaptació P4 A 
 

Tenint en compte que l’alumnat de P-4 hauran estat més de 6 mesos sense estar en contacte amb 
el centre físicament, es donarà la possibilitat  a les famílies que vulguin poder assistir els dos 
primers dies d’escola només en franges de matí. Serà de forma voluntària, les famílies que optin per 
engegar el curs com tota la resta de l’escola també ho podrà fer. 
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 Pla de treball del centre en confinament 

Nivell Mètode de treball i 
recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà i 
periodicita
t individual 

alumne 

Mitjà i 
periodicitat 

amb la família 

P3 

 

Plans de treball setmanals . 
Aquests plans s’enviaran des del 
correu personal de cada mestre. 
Aquests  inclouen les diferents 
àrees a treballar i on es trobaran 
els enllaços amb les activitats 
proposades. 

 
Cada dia es farà 
una sessió 
mitjançant 
videoconferència 

 
Grups de 5 
alumnes a la 
setmana 

 
Mitjançant correu 
electrònic, trucades 
telefòniques, 
videoconferències 
Com a mínim 1 cop 
per setmana 

P4 

 
Plans de treball setmanals . 
Aquests plans s’enviaran des del 
correu personal de cada mestre. 
Aquests  inclouen les diferents 
àrees a treballar i on es trobaran 
els enllaços amb les activitats 
proposades. 

 
Cada dia es farà 
una sessió 
mitjançant 
videoconferència 

 
Grups de 5 
alumnes a la 
setmana 

 
Mitjançant correu 
electrònic, trucades 
telefòniques, 
videoconferències 
Com a mínim 1 cop 
per setmana 

P5 

 

Plans de treball setmanals . 

Aquests plans s’enviaran des del 

correu personal de cada mestre. 

Aquests  inclouen les diferents 

àrees a treballar i on es trobaran 

els enllaços amb les activitats 

proposades. 

 
Cada dia es farà 
una sessió 
mitjançant 
videoconferència 

 
Grups de 5 
alumnes a la 
setmana 

 
Mitjançant correu 
electrònic, trucades 
telefòniques, 
videoconferències 
Com a mínim 1 cop 
per setmana 

1r 

Plans de treball setmanals i llibres 

de text. Aquests plans s’enviaran 

des del correu personal de cada 

mestre. Aquests  inclouen les 

diferents àrees a treballar i on es 

trobaran els enllaços amb les 

activitats proposades. 

 
Cada dia es farà 
una sessió 
mitjançant 
videoconferència 

 
Grups de 5 
alumnes a la 
setmana 

 
Mitjançant correu 
electrònic, trucades 
telefòniques, 
videoconferències 
Com a mínim 1 cop 
per setmana 
 
 

2n 

Plans de treball setmanals i llibre 

de text. Aquests plans s’enviaran 

des del correu personal de cada 

mestre. Aquests  inclouen les 

diferents àrees a treballar i on es 

trobaran els enllaços amb les 

activitats proposades. 

 
Cada dia es farà 
una sessió 
mitjançant 
videoconferència 

 
Grups de 5 
alumnes a la 
setmana 

 
Mitjançant correu 
electrònic, trucades 
telefòniques, 
videoconferències 
Com a mínim 1 cop 
per setmana 
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3r 

 
Plans treball-Llibre de Text 
 Aquests  inclouen les diferents 
àrees a treballar i on es trobaran 
els enllaços amb les activitats 
proposades 
 
Plataforma Moodle 
 

.Dues sessions 
diàries amb 
matèria tutors(els 
especialistes 
faran Reforç) 
.Anglès una sessió 
setmanal de la 
seva matèria.  
 

Grups reduïts 
mínim  1 cop 
per setmana 

Mínim 1 cop per 
setmana 

4rt 

 
Plans treball-Llibre de Text 
Aquests  inclouen les diferents 
àrees a treballar i on es trobaran 
els enllaços amb les activitats 
proposades 
 
Plataforma Moodle 
 

.Dues sessions 
diàries amb 
matèria tutors(els 
especialistes 
faran Reforç) 
.Anglès una sessió 
setmanal de la 
seva matèria.  
 

Grups reduïts 
mínim  1 cop 
per setmana 

Mínim 1 cop per 
setmana 

5è 

Plans treball-Llibre de Text  
Aquests  inclouen les diferents 
àrees a treballar i on es trobaran 
els enllaços amb les activitats 
proposades 
 
Plataforma Moodle 
 

.Dues sessions 
diàries amb 
matèria tutors(els 
especialistes 
faran Reforç) 
.Anglès una sessió 
setmanal de la 
seva matèria.  
 

Grups reduïts 
mínim  1 cop 
per setmana 

Mínim 1 cop per 
setmana 

6è 

Plans treball-Llibre de Text 
Aquests  inclouen les diferents 
àrees a treballar i on es trobaran 
els enllaços amb les activitats 
proposades 
 
Plataforma Moodle 
 

.Dues sessions 
diàries amb 
matèria tutors(els 
especialistes 
faran Reforç) 
.Anglès una sessió 
setmanal de la 
seva matèria.  
 

Grups reduïts 
mínim  1 cop 
per setmana 

Mínim 1 cop per 
setmana 

 

Concrecions equip docent 

 A l’inici de curs es realitzarà una formació  a nivell de claustre de la plataforma moodle  per 

tal  d’introduir aquesta eina en l’aprenentatge de l’alumnat durant el curs (sigui presencial o 

telemàtic). 

 En cas de no poder iniciar aquest treball presencial amb els alumnes es continuarà amb els 

plans de treball telemàtics. 

 Si el confinament es produeix una vegada iniciat el curs els alumnes hauran tingut la 

possibilitat de conèixer i haver treballat de forma presencial amb aquesta eina. 

 Els/es docents hauran de planificar  una temporització  trimestral dels objectius de curs. 

Aquesta planificació es farà arribar a la cap d’estudis a l’octubre, al febrer i al maig.  
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15.   Reflexió 

 

Tot i l'horari establert en aquest Pla pel curs 2020-2021, volem destacar que un horari de jornada 

continuada minimitzaria les vegades diàries d'aglomeració de persones a l'entrada i sortida de 

l'escola, fet que considerem positiu per l'actual situació sanitària. Així mateix facilitaria 

l'organització d'entrades, sortides i possiblement de torns de menjador. 
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* Annex1  Llista de comprovació de símptomes 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

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

creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds    

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

 

*Si heu marcat una o diverses  

 

 

 

 

 

16.  

 

 

 

  

 

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

l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat 

per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en 

contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En 

cas contrari, truqueu al 061. 

  

     (2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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*ANNEX 2. SEGUIMENT DE CASOS 

 

Alumne/a Dia /hora 
detecció 

          Protocol  
(persona que custodia 
i familiar que el recull) 

Personal del 
CAP 

Responsable 
del centre 
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*ANNEX 3. RECOMANACIONS PER AL PERÍODE  D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

                             PERSONA ACOMPANYANT 

 
 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 

símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi 

podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la 

COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, 

malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat 

mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període 

d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot 

canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període 

d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver 

contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà 

de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos 

infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana 

rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 

quirúrgica correctament posada 

  

 

                                      ESPAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i 
quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. 
Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada  persona disposi d’un espai de 
2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores. 
Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del 
centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 
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*ANNEX 4.ÚLTIMES RECOMANACIONS I PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

Salut/ Escola 

Altres recomanacions i procediment d’actuació 
 

 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per 

mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres. 

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips 

de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es 

produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre. 

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i 

els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un segui- ment i activar 

mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment. 

 
Altres recomanacions a tenir en compte 

 

Portar al centre una ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua de casa. Poden reomplir-la també a 

l’escola o institut. 

Higiene de mans freqüent. 

Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) amb persones que no formen part 

del grup estable de convivència tant de l’àmbit educatiu com de l’entorn familiar. 

Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de convivència estable sense mesures 

d’higiene (mans netes i desinfecció). 

 
Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup 

 

Si els símptomes apareixen dins l’escola o institut. Des del centre, si és el vostre fill/a, se us truca per- què el/la 

vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus 

des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet. 

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de 

l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la 

sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de 

referència quan es constati el resultat positiu. 

En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible. 

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament 

domiciliari. 

El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars 

amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans). 

 

El paper de la Direcció del centre com a referent de la COVID-19 

 

La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el 

centre educatiu. 

Es coordina amb la persona referent del centre d’atenció primària assignada. 
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El paper de la persona referent del centre sanitari 

 

Cada centre educatiu té assignat una persona de referència del seu centre sanitari. 

S’encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19. 

Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva tasca. 

 

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP 

Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut. 

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. 

La resta de grups no ho són. 

Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas positiu. 

S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup. 

El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 

14 dies, que és el període màxim d’incubació del virus. 

La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament 

domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 

hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització d’una 

PCR de control. 

 

El paper del Gestor COVID 

 

La seva funció és entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per registrar i identificar tots els seus con- tactes estrets 

des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes. 

Aquesta entrevista al “cas sospitós” es farà al CAP de referència de l’alumne/a o via telefònica. 

El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial de referència de l’existència 

d’un cas sospitós en un centre educatiu per tal de sol·licitar la llista de contactes esco- lars i d’informar, alhora, de 

l’existència d’un cas sospitós de COVID-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si s’escau, les 

mesures d’aïllament necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas. 

 

 
Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o 

docent 
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S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui 

comunicat al centre amb la màxima celeritat. 

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al 

centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir 

si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per 

exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la tornada. 

De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 

CERCA ACTIVA DE CASOS 

En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de positius asimptomàtics 

 mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin detectat positius per CO- VID-19. 

En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i contactes estrets dels casos positius, 

 així com al grup de convivència estable. Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament 
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preventiu durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el període  

màxim d’incubació del virus). 

 

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE 

LA MEVA SALUT 

Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a través del 

centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs us doneu d’alta a La Meva Salut (vosaltres i els vostres 

fills) a l’enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d’altres proves diagnòstiques. 
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