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1.  L’ESCOLA I LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

 

La COVID-19 és una malaltia nova de la qual se’n van coneixent més dades a mesura que 
els científics dels països afectats van publicant nous estudis. Com succeeix sovint, les 
dades que arriben solen estar més centrades en la població general i en els adults que 
no en els infants. Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants 
representen un percentatge molt baix de les persones infectades per COVID-19, al 
voltant d’un 2% (Wu Z, 2020).  
No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la 
malaltia. No obstant això, s’ha pogut observar que sovint desenvolupen quadres lleus i, 
en molts casos, asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han revelat que la càrrega 
viral (quantitat de virus en sang) dels infants és significativament menor a la de les 
persones adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen 
malalties cròniques de base, en els quals també s’han presenciat formes clíniques de 
més bon pronòstic en relació amb les d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria 
explicar parcialment que nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la 
COVID-19.  
En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’Estat espanyol, les 
dades han mostrat una prevalença en la població general del 5,2% i en població infantil 
d’entre el 2,2% i 3,9% segons les franges d’edat. Segons dades del Sistema de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya (SVEC), el 0,23% dels casos notificats a Catalunya tenien 
entre 0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14 (informe tècnic de resum dels casos de la COVID-
19 a Catalunya – 13.06.2020, núm. 13).  
En concret, des de l’esclat de l’epidèmia a Catalunya, només el 0,65% de tots els casos 
confirmats de la COVID-19 mitjançant PCR a Catalunya corresponien a menors de 15  
anys i el 8,3% tenien menys de 30 anys. L’existència d’aquesta marcada diferència podria 
ser deguda a una menor susceptibilitat dels infants a la infecció, a una menor 
probabilitat de desenvolupar un quadre clínic greu en cas d’infecció o a una combinació 
d’ambdues coses.  
Entre el 80-99% dels infants i joves de menys de 20 anys presenten un quadre molt lleu 
o directament asimptomàtic. Les dades preliminars del projecte Kids Corona de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD, 2020) mostren que els infants s’infecten en el 
mateix percentatge que els adults quan estan en contacte amb una font de contagi, però 
que en el 99% dels casos són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus. L’estudi 
de l’impacte diferencial del SARS-CoV-2 en infants i joves apunta amb força la possibilitat 
que aquesta expressió clínica més benigna en infants sigui la causa que aquest col·lectiu 
transmeti també menys el virus, la qual cosa seria una diferència important amb altres 
virus respiratoris com el de la grip, en què els infants són dels principals transmissors. 
De fet, una quantitat ja important d’estudis publicats assenyalen que, en agrupacions 
de casos en entorns familiars, els infants molt rarament han estat el focus inicial de 
contagi.  
Si s’acaba confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la 
infecció per SARS-CoV-2, això tindria una relació directa amb l’efectivitat del tancament 
dels centres escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens dubte una de les mesures 
socialment més doloroses. La sospita que el infants poguessin ser un factor clau en la 
transmissió del SARS-CoV-2, tal com ho són del virus de la grip, va portar molts països a 



tancar els centres escolars com a mesura per mitigar la transmissió. Però, el 
coneixement ha anat evolucionant i algunes publicacions recents, entre elles un estudi 
de Davies d’aquest mes publicat a la prestigiosa Nature Medicine, ja apunten que 
l’impacte del tancament de les escoles en el decurs de l’epidèmia hauria estat inferior a 
l’esperat, si el SARS-CoV-2 es comportés com la grip, o bé que directament no hauria 
tingut un impacte significatiu.  
 
1.2 Impacte del confinament en la salut dels infants 
La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes sobre la salut 
de la infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que pugui tenir la pròpia 
malaltia en aquestes franges d’edat, malgrat que acostumen a fer quadres clínics molt 
lleus o asimptomàtics.  
D’altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a les 
mesures de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants socials de la salut. 
Així, les mesures poblacionals que s’han pres en relació amb la COVID-19, han implicat 
un confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus domicilis 
durant setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i desenvolupament.  
En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període crucial del seu 
desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de l’entorn i la interacció 
social són pilars fonamentals en el seu procés de maduració.  
En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i 
amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en 
la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i 
conductual.  
En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament social són 
dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de confinament.  
Un dels aspectes que requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de totes les 
sortides a l’exterior de les cases de la població d’infantil i adolescent.  
L’estudi “La salut de la infància confinada” aporta informació rellevant basada en una 
enquesta a 11.582 pares i mares o tutors legals de criatures d’entre 3 i 12 anys en l’àmbit 
de l’Estat espanyol, que van respondre el qüestionari en línia entre el 4 i l’11 d'abril de 
2020. Algunes de les principals conclusions van ser (14.04.2020) que el nivell educatiu 
dels progenitors determina clarament els hàbits de salut durant el confinament, les 
condicions dels habitatges on viuen el confinament són pitjors entre els nens i nenes de 
llars amb més dificultats econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha 
vist deteriorada la seva salut emocional durant el confinament, segons els seus 
progenitors.  
Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden agreujar-
se a causa d’una situació de confinament perllongat son els que tenen que veure amb la 
salut mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la miopia, entre altres.  
Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El 
trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències 
molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre autista i altres trastorns 
de la conducta que en d’altres infants.  
Un altre grup d’especial vulnerabilitat són els infants i adolescents amb risc social. 
Factors com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge (superfície petita, 
manca de balcons o terrasses, nombre de persones per habitatge) o la manca d’accés a 



les noves tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de confinament 
i poden agreujar situacions que ja eren dificultoses per a aquests infants.  
Des de l’inici del període de confinament, algunes organitzacions socials han alertat del 
risc d’augment de casos de maltractament infantil.  
 
 
1.3 Impacte del tancament escolar en la pandèmia 
En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament de les 
escoles en l’expansió del SARS-CoV2. Per l’anomenat principi de precaució, la majoria 
de països van optar pel tancament dels centres educatius en les primeres fases de la 
pandèmia. Inicialment, es va considerar que els infants podien tenir un paper en la 
transmissió del SARS-CoV2 similar al que tenen en l’expansió d’altres virus com, per 
exemple, el virus de la grip. Diferents estudis han posat de manifest les característiques 
principals de la transmissió del nou coronavirus, així com els grups d’edat als quals afecta 
amb major freqüència. D’acord amb aquestes noves evidències, a dia d’avui,  
algunes veus qüestionen el tancament dels centres educatius com a mesura efectiva per 

al control de l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) (Yung, 2020). 

 

  



2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS, ESPAIS, ALUMNES I PROFESSIONALS 

 

El centre s’organitzarà en GRUPS ESTABLES d’alumnes i tutora en un espai referent. 

El grup estable el formen un conjunt d’alumnes d’un mateix nivell i la seva tutora o 

tutor. Altres docents poden formar part del grup estable si la major part de la seva 

jornada laboral transcorre en aquest grup. 

A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim 

d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici 

el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre 

els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb 

més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una 

distància d’1,5 metres amb els infants. Es recomana reduir al màxim el nombre de 

mestres de cada grup i el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un 

professional o una professional de suport educatiu i educació inclusiva. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar una distancia 

interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari ha de tenir en compte 

aquesta distancia. 

En funció de cada centre, l’ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es 

recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma 

excepcional a l’educació a primària i particularment a secundària, si l’ocupació dels 

espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les 

aules tallers, música, dibuix... En aquest cas es recomana que la rotació de diversos 

grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de 

netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.  

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, 

es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del 

seu grup estable (cas d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions 

de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu 

nou ús en bones condicions. 

ÚS MASCARETA: 

Ed. Infantil: No indicada; recomanada a les entrades i sortides 

Ed. Primària: Obligatòria als desplaçaments per tot el centre. No obligatòria dins del 

grup estable. Les circumstàncies del grup, espai i tipus d’activitat faran que la tutora 

indiqui el seu ús a l’aula. 

Docents: Obligatòria en tots els casos i moments del dia tants pels docents de grups 

estables com aquells que fan classes a diferents grups. 



 

 

GRUP Nº 
ALUMNES 

DOCENT 
ESTABLE 

DOCENT 
TEMPORAL 

1 

TEMPORAL 
2 

TEMPORAL 
3 

TEMPORAL 
4  

PAE  
Vetllador, 
logopeda… 

ESPAI 

P3 21 Mercè L. Eva M. Ana G.    Aula p3 

P4 22 Vero C. Eva M.   Ana G.    Aula p4 

P5 24 Montse C. Eva M. Ana G.   Paqui Aula p5 

1r 22 Mònica M. Emma R. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

 Aula 1r 

2n 24 Judith T. Emma R. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

 Aula 2n 

3r 20 Sandra N. Francesc N. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

 Aula 3r 

4t 25 Meritxell B. Francesc N. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

 Aula 4t 

5è 14 Jessica S. Emma R. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

Paqui Aula 5è 

5è 14 Mariona / Marta 
G. 

Emma R. Juan Ramon C Maria F. Marta G. 
Ana G.  

Paqui Aula 5è 

6è A 23 Maite M. Emma R. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

 Aula 6è A 

6è B 23 Chema C. Emma R. Juan Ramon C. Maria F. Marta G. 
Ana G. 

 Aula 6è B 

SIEI 10 Mar S. / Silvia R.      Aula SIEI 

 

 

 



3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

ENTRADES SORTIDES 

CURS HORARI ESPAI OBSERVACIONS HORARI ESPAI OBSERVACIONS 

P-3 I P-4 8:55h Porta principal Acompanyats per un únic adult 
fins a la porta de l’escola 

16:25h  Porta principal Recollida per un únic 
adult a la porta de 
l’escola. 

P-5 I 1r 8:55h  Porta de transport Els infants entren sols. Les 
tutores estaran en el punt de 

recollida (pati de P5 i 1r).  

16:25h  Porta de transport Les famílies hauran 
d’esperar fora del 
recinte escolar.  
P-5: banda dreta de la 
porta de transport.  
1r: banda esquerra de la 
porta de transport. 

2n 9:05h Porta principal Els infants entren sols. La tutora 
estarà en el punt de recollida 
(porta de la biblioteca).  

16:35h Porta principal Les famílies hauran 
d’esperar fora del 
recinte escolar.  
Banda esquerra de la 
porta principal.  

3r 9:05h Porta principal Els infants entren sols. La 
tutora estarà en el punt de 
recollida. 

16:35h Porta principal Les famílies hauran 
d’esperar fora del 
recinte escolar.  Banda 
dreta de la porta 
principal. 

4t 8:55h Pista Els infants entren sols a la pista. 
Cada tutor/a estarà en el punt 

de recollida. 

16:25h Pista  
Les famílies hauran 
d’esperar fora del 

recinte escolar. 

 

5è  8:55h Pista 16:25h Pista 

6è 9:05h Pista 16:35h Pista 

De manera excepcional, el nivell de p3 tindrà un horari diferenciat entre el 14 i el 30 de setembre. El seu horari d’entrada seran les 9.15h 



 

PATIS CURS 20-21 

ESPAIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30H PATI P3 MERCÈ- 
MARINA 

MERCÈ MARINA MERCÈ MARINA MARIA- MARINA MARTA-MARINA 

10:30 PATI P4 MENJADOR MARIA - VERO MARTA- EVA EVA- VERO EVA- VERO EVA VERO 

10:30H PATI P5 MONTSE -
SILVIA 

MONTSE- SILVIA MARIA- MONTSE MARTA- SILVIA MONTSE- SILVIA 

LLIURES EVA- MARTA VERO- MARTA SILVIA- MARTA MERCÈ- MONTSE MERCÈ - MARIA 

11:00H  PATI P5 (1R/2N) JUDITH - 
MÒNICA 

EMMA- MÒNICA EMMA- JUDITH JUDITH - MÒNICA JUDITH - MÒNICA 

PATI MENJADOR EMMA 3R CHEMA 6B MAITE 6A JESSICA 5È MERITXELL 4T 

PISTA 1 MERITXELL 4T SANDRA 3R CHEMA 6B  MAITE 6A J. RAMON 5È 

PISTA 2 JESSICA 5È MERITXELL 4T SANDRA 3ER CHEMA 6B MAITE 6A 

OLIVERA ANA 6A JESSICA 5È MERITXELL 4T SANDRA 3R MAR 6B 

HORT CHEMA 6B ANA 6A JESSICA 5È EMMA 4T SANDRA 3R 

PORXO 1 J. RAMÓN J. RAMÓN J. RAMÓN MAR FRANCESC  

PORXO 2 MAR MAR FRANCESC FRANCESC MARIONA  

LLIURES SANDRA, 
MAITE, 

FRANCESC 

JUDITH, MAITE, FRANCESC MÒNICA, MAR MERITXELL, J. 
RAMÓN 

CHEMA, JESSICA, EMMA  

 

 



 

 

4. PLA ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID 19 - 

GESTIÓ DE CASOS 

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

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.  

En essència, 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 separat d'ús individual. ESPAI AÏLLAMENT 

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). Inclou alumnat d’educació Infantil 
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 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 totals de 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. 

 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. 

Detecció de casos i protocol a seguir (taula) 

CAS 
POTENCIAL 

ESPAI AÏLLAMENT 
 
 
 

RESPONSABLE 
REUBICAR I 
CUSTODIAR 
L’ALUMNE 

RESPONSABLE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SSTT 

Ed. Infantil 
1r i 2n 

Aula ambients 
ubicada al costat 
de P4 

Tutora grup 
estable o docent 
que hi era en el 
moment de la 
detecció 

Equip directiu Director 

3r, 4t, 5è i 
6è 

Biblioteca / Espai 
Consergeria 

Tutora grup 
estable o docent 
que hi era en el 
moment de la 
detecció 

Tutora grup 
estable o docent 
que hi era en el 
moment de la 
detecció 

Director 

 



 

5. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN 

CENTRES EDUCATIUS. 

 

- Cal només fer servir els desinfectants apropiats i amb mesura. L’excés i la 

barreja de productes incompatible pot provocar intoxicacions. 

- La neteja és una tasca prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir 

l’eficàcia dels desinfectants. 

- Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i 

adoptant les mesures de precaució indicades. 

- La ventilació és tant important com la neteja en especial on hi ha presència 

continuada de persones. 

 

 



 

 

 

 

 


