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1. Introducció i context 

Aquest document és el pla provisional d’o ertura del curs       1 en el marc de 

l’autonomia de l Escola  a  losa d’ Esterri d’Àneu i, d’acord am  les  nstruccions 

de la  ecretaria de Pol ti ues Educati es i al Pla d’actuació  en el marc de la 

pand mia ela orat am  el  epartament de  alut 

Context demogràfic.  ’escola  a  losa està u icada en un entorn  rural  d alta 

muntanya, envoltada per grans extensions de zona natural protegida (Parc 

Nacional d'AigüesTortes i Sant Maurici i el Parc Natural de l'Alt Pirineu ) i les pistes 

d'esquí de Baqueira i d’Espot. Es tro a en el municipi d’Esterri d Àneu, a uns 16  

Km de Lleida. Aquest municipi del Pallars Sobirà, és en el centre de la Vall d'Àneu. 

A uest context facilita  ue l’acti itat socialitzadora no es limita a l’àm it escolar, 

sinó que va més enllà, ad uirint força importància fora dels l mits de l’escola dins 

del context rural en el que ens trobem. 

Context pedagògic. El projecte de direcció actual 2018/22 i el desplegament dels 

diferents projectes  seguiran sent el nostre marc de tre all de l’Escola La Closa per 

a uest per ode. Gran part d’a uests projectes  an lligats a acti itats 

desen olupades al medi natural, un  aluós recurs  ue ha d’estar present més  ue 

mai el present curs.  

Context de pandèmia. Actualment es preveu començar el curs en un context que 

permeti la presencialitat i am  certa “normalitat”, garantint la seguretat de tota la 

comunitat educativa, en equilibri en els nostres principis pedagògics i organitzatius 

com bé recullen les instruccions per al curs 2020/2021 dels centres educatius de 

 atalunya. El nostre context en termes epidemiològics, és fa ora le a hores d’ara 

per desenvolupar aquest pla, no obstant serà actualitzat i totes les actuacions 

dependran de la situació de risc epidemiològic del moment  i de les 

decisions que puguin dictaminar les autoritats sanitàries i el Departament 

  E       .  
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2. Objectius 

2.2. Objectius Generals 

a) Garantir el benestar físic i socioemocional dels infants i equip docent pel 

que fa a la seguretat sanitària 

b) Millorar el nivell competencial de tot l'alumnat 

c) Potenciar la cohesió social al centre 

2.1. Principis En aquest context de pandèmia es fa ben necessari tenir clars 

aquells principis del nostre projecte de direcció que són irrenunciables i treballar 

per a l’assoliment dels o jectius generals com a escola pública. 

a) Buscarem la salut i  enestar tota la comunitat però sense o lidar  ue l’o jectiu 

primer de l’escola es centra en el nostre alumnat. 

b) Aportació de benestar social per ajuts a les famílies. 

c) Caldrà mobilitzar més recursos. 

d) Buscar el consens i participació de tota la comunitat educativa. 

e)  ’alumnat no ha de perce re  ue el  OV   està a l’escola. 

f) Principi d’inclusió ha d’estar present. 

g) Tenir clar l’e uipament informàtic de mestre si alumnes per a un possi le 

confinament. 

h) Formació adequada professorat en situació de confinament. 

i) Límits en el treball telemàtic per alumnat i professorat. Establir un horari en 

l'enviament i entrega de tasques. 

j)  nteracció de l’alumnat per facilitar el desen olupament integral dels infants. 

k) Sostenible per tothom. 

l) Instruccions clares en consonància en les mesures sanitàries. 

m) Participació comunitat educativa. 

 

 

3. Normativa de referència 

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 

de juny de 2020 

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

pandèmia, aprovat el PROCICAT de 3 de juliol de 2020. 

Aquest Pla d'actuació estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l'equilibri entre protecció de la salut 

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

de tots infants i joves a una educació de qualitat. 
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Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels 
centres educatius per al curs 2020-2021 del 9 de juliol. 

 ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el calendari 

escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de 

Catalunya. 

Gestió de casos COVID-19 als centres educatius 13 d'agost de 2020 

I f                                                                24  '      

de 2020 

 

4. Organització escolar en situació de pandèmia. 

4.1. Organització de grups de convivència i socialització molt estables.  

(alumnes, docents i espais) 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són: 

-  a disminució  de la transmissió  del  irus. 

-  ’augment de la traça ilitat. 

Es proposa l’organització  entorn a grups de convivència estables. El seu 

principal  alor és la facilitat  ue dona en la traça ilitat de possi les casos  ue s’hi 

donin  permetent una identificació  i gestió  precoç  dels casos i dels seus contactes. 

Es tracta de grups esta les d’alumnes, am  el seu tutor o tutora, i en el marc dels 

 uals es produeix la socialització  de les persones  ue l’integren. Poden formar part 

d’a uest grup esta le altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació  

inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un 

docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar 

part d’un únic grup esta le.      

En el cas  ue terceres persones s’hagin de relacionar am  a uests grups (docents 

i altres professionals de suport educatiu) o en cas  ue diferents grups s’hagin de 

relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció  

indi idual, especialment el manteniment de la distància f sica de seguretat d’1,5 

metres i,  uan no sigui possi le, l’ús de la mascareta.     

A l’educació  infantil i primària, a uests grup es mantindran en l’espai d’aula propi 

de ni ell  en el màxim d’acti itats al llarg de la jornada lecti a i junts tant al pati 

com al menjador escolar i distanciats de la resta de grups. Cada grup nivell 

passarà la gran part de la jornada a la seva aula de referència, i compartirà 
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activitats durant la setmana amb la resta de grups nivell del mateix grup de 

convivència, com ara racons, ambients, tallers, esbarjo. Aquests mateixos grups 

de convivència es mantindran en la realització d’acti itats extraescolars apro ades 

a la PGA i al servei de menjador. 

Grups 

de 

convivència 

nº 

Alumnes 

Docents de 

referència 

Espais 

estables  

Altres docents 

que intervenen 

Altres espais 

  ú  

Grup 1 P-3 14 - Montse Milan 

- Teresa Mitjans 

Aula de P3 - Mireia Puig - Aula de 

psicomotricitat. 

- Pati. 

Grup 2 P-4 12 - Txell Ruiz Aula de P4 - Mireia Puig 

- Teresa Mitjans 

 

- Aula de 

psicomotricitat. 

- Pati P-5 11 - Sílvia Sala Aula de P5 

Grup 3 1r 12 - Mireia Segalàs Aula de 1r 

 

- Mireia Puig 

- Teresa Mitjans 

- Mestre-a EE. 

- Laura Blancas 

- Kiko Peris 

- Aula maker. 

- Pati. 

- Poliesportiu. 
2n 14 - Gemma Orteu Aula de 2n 

Grup 4 3r 11 - Xavi Puy Aula de 3r - Montse Garcia 

- Mestre-a suport. 

- Mestre-a EE. 

- Laura Blancas 

- Kiko Peris 

- Lídia Cardona 

- Aula de ciències. 

- Pati. 

- Poliesportiu. 

 
4t 15 - Carme Tribó Aula de 4t 

Grup 5 5è 13 - Laura Blancas Aula de 5è 

 

- Montse Garcia 

- Mestre-a suport. 

- Núria Garrido. 

- Laura Blancas 

- Kiko Peris 

- Lídia Cardona 

- Aula de ciències. 

- Pati. 

- Poliesportiu. 
Grup 6 6è 17 - Núria Jordana Aula de 6è 
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Altres docents Docència 

Laura Blancas Música 

Lídia Cardona Directora 

Mestra de suport primària 

Montse Garcia 

Mireia Puig 

Anglès 

Núria Garrido Educació especial 

Teresa Mitjans Mestra de suport infantil 

Kiko Peris  ap d’estudis 

Educació física 

Carme Poch Religió 

 

Altres espais 

Aules interiors Espais exteriors 

Aula de ciències - 2ª planta Hort escolar- pedrís 

Aula maker - 2ª planta Aula-Porxo 

Biblioteca - 2º planta Grades entrada  

Aula d’educació especial Pati infantil 

Aula de suport-Aula de tutoria Pati C. Inicial 

Aula de tutoria-Aula de 

confinament 

Pati C. Mitjà 

Aula de psicomotricitat Pati C. Superior 

Poliesportiu* Pista poliesportiva* 

 ala d’actes - polivalent*  
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-  ’organització horària ha de garantir l’utilització exclusi a d’a uestes aules per un 

sol grup de convivència. En el cas de no ser possible, serà necessària la neteja i 

desinfecció prèvia a la utilització entre dos grups estables diferents. 

- Tots els espais utilitzats estan situats .dins del recinte escolar, a excepció del 

poliesportiu i la pista poliesportiva, tal i com consta a les NOFC.  

- El menjador escolar està situat fora del recinte escolar, a la fundació Morelló. És 

compartit amb l'Institut i el Camp d'Aprenentatge i té una gestió directa per part del 

Consell Comarcal. 

* COORDINACIÓ ESPAIS COMUNS AMB L’INS MORELLÓ 

Reunió de coordinació amb l’institut realitzada el 14 de juliol 2020 amb 

l’assistència de tots els membres del dos equips directius. 

*  erà imprescindi le la neteja entre grups per a l’ús del poliesportiu.  aldrà 

coordinar horaris amb l'Institut. L'ús de la pista poliesportiva solament es farà fora 

de l’horari d’ús de l’ N . 

* A uest any no farem ús de l’aula compartida de música. Es sol·licita ús de la sala 

d’actes per a claustres el dimarts de 16 a 18h, en el cas de  ue es facin 

presencials. 

*  ´ús puntual  ue es feia del porxo per part de l’ N  els dies de pluja, no podrà 

ser utilitzat ja que serà un dels espais habituals de cicle superior. 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONFIGURACIÓ DELS GRUPS 

a) Amb aquesta distribució de grups podem garantir en bona mesura l'estabilitat i 

la estanqueïtat dels grups, seguint l’ep graf del pla d’actuació del  epartament. 

“En a uestes condicions, des d’un punt de  ista de salut, té molta més importància 

centrar els esforços organitzatius en garantir l’esta ilitat i l’estan ue tat d’a uest 

grup, am  la finalitat de preser ar la capacitat de traça ilitat, que no pas en fixar el 

nom re d’integrants del grup.” 

b) Pedagògicament podrem donar continuïtat a les diferents metodologies i 

projectes de centre, adaptant els criteris organitzatius als grups estables 

establerts. 
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c) Organitzativament: 

- Pel que fa a l’equip docent, assegurem el treball dels equips de cicle, 

imprescindibles tan per la tasca docent presencial, com en una hipotètica 

telemàtica en cas de confinament. 

- Pel que fa als espais.  es aules de refer ncia d’un mateix grup esta le seran les 

contigües. Els espais estables de pati coincideixen en la sectorització que ja 

existia, amb la diferència que no serà possible la interrelació entre grups (annex 

1). 

- Pel que fa a les activitats complementàries, sortides i activitats extraescolars. La 

gestió d’acompanyants en el cas de les sortides i acti itats complementàries es pot 

assegurar am  a uesta organització, d’una altra manera la programació de certes 

activitats es podria veure afectada. Pel que fa a la viabilitat econòmica de les 

sortides, el fet de crear grups estables menors, elevaria el cost tenint present que 

ja ens repercuteix un sobrecost elevat pel que fa als desplaçaments degut a la 

nostra situació geogràfica, fins i tot, podria dificultar la seva realització, a més amb 

les possibles necessitats econòmiques que poden afectar degut a la pandèmia a 

un sector de les famílies. La viabilitat econòmica de les activitats extraescolars 

tam é dependrà d’a uesta organització, ja  ue, grups esta les menors les farien 

inviables. 

- Pel que fa al servei de menjador, els grups estables garanteixen una correcta 

atenció per part de les monitores de menjador, sense necessitar recursos 

personals extra. Aquest aspecte és de vital importància tenint en compte que el 

menjador no està al recinte escolar i  ue s’han de desplaçar (educació infantil en 

autocar). Aquesta configuració tam é garanteix una òptima sectorització d’espais 

d’es arjo a l’Escola  lar. Tot això s’haurà de fer constar al Pla d’Actuació del 

Menjador Escolar. 

d) Epidemiològicament.  es de l’inici de la pand mia la incid ncia a tota la zona 

d’influ ncia del centre ha estat  aixa i no s’ha produ t transmissió comunitària ni 

re rots. El funcionament durant l’estiu del casal d’estiu i la llar d’infants ha resultat 

satisfactòria adoptant totes les mesures. 

Actualment, l’ ndex de  rot per corona irus a tots els municipis d’influ ncia del 

centre educatiu és molt baix (Font: https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-

municipis/ ) 

4.2. Organització pedagògica 

 ’organització pedagògica de centre  asada en el projecte de centre es podrà 

seguir duent a terme adaptant-la a la configuració proposada dels grups estables. 

https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis/
https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis/
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4.2.1. Ambients i tallers. 

 ’organització dels am ients es realitzarà per separat el grup esta le Educació 

Infantil (P4-P5) i el grup estable de Cicle Inicial. Les activitats es duran a terme 

exclusivament a les aules de referència de cada grup estable. 

 ’organització dels tallers es realitzarà respectant la separació dels grups esta les 

de Cicle Mitjà i 5è i 6è. 

 4.2.2. Activitats de centre. 

Les activitats de centre es programaran des dels grups estables. En les 

celebracions que reuneix a tot el centre es prioritzarà la realització en espais 

exteriors, respectant la distància entre els diferents grups estables i, prioritàriament 

sense l’assistència de les famílies. 

4.2.3. Sortides i activitats fora del centre. 

Totes les sortides i activitats fora del centre es duran a terme com cursos 

anteriors, en la mesura del possible, adaptant-les als paràmetres del present pla. 

4.2.4. Període d'acollida de P-3 

Es desen oluparà un pla espec fic per als primers dies de curs per a l’acollida de 

l’alumnat de P3, tenint present  ue l’accés de familiars acompanyants (un per 

alumne-a) no coincidirà am  l’horari general de l’escola, i  ue el nom re de 

persones haurà de respectar l’espai de distanciament f sic. Tam é es contempla 

l’ús preferent d’espais exteriors per a a uelles acti itats d’acollida  ue incloguin la 

presència dels familiars. 

Els dies 14 i 15 de setembre es durà a terme un horari de permanència de 

l’alumnat de 1,5 hores, am  l’autorització pr  ia del director dels  T tal i com 

contempla l’OR RE E U 119     , de 8 de juliol, per la  ual s esta leix el 

calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de 

Catalunya. El grup classe es dividirà en 3 subgrups (5 alumnes) per així poder 

facilitar la participació en el procés d’adaptació de màxim un familiar per infant. 

Els horaris d’a uests dos dies serà  

Subgrup A 9:00-10:30 

Subgrup B 10:45-12:15 

Subgrup C 14:30-16:00 
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 esprés d’un per ode tant llarg sense acti itat lecti a presencial en el  ual els 

alumnes han viscut situacions totalment fora de la normalitat cal que la reentrada a 

l’escola es faci am  molta cura i tenint en compte la  essant emocional de cada 

alumne. Es per això  ue caldrà fer un tre all molt important des de totes les àrees, 

però especialment des de la tutoria, per tal  ue els alumnes tro in en l’escola un 

espai de normalitat en el  ual puguin expressar els seus temors i in uietuds aix  

com els seus sentiments i re in per part dels docents l’acompanyament tant 

necessari.  

4.2.5. Relació amb la comunitat educativa. 

Pre isió  de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions 
(presencial o telemàtica). Es pot optar per qualsevol dels dos sempre  ue es 
mantinguin les mesures de seguretat, però el format telemàtic serà el preferent.  

El seguiment am  les fam lies el farem preferentment per tel fon i correu 
electrònic. En cas de fer una tro ada presencial, es farà mantenint les mesures de 
seguretat. En funció de la situació de pand mia i si la fam lia pot es podran fer per 
 ideoconfer ncia.  

4.2.6 Organització del professorat al centre 

  ’organització i con i  ncia dins del centre haurà de garantir tam é la 

traçabilitat, així com minimitzar els riscos davant possibles contagis al centre amb 

l’o jectiu d’assegurar al màxim la presencialitat de l’e uip docent durant tot el curs 

escolar.  ’ús de la mascareta, la distància f sica sempre  ue no s’estigui am  el 

grup esta le d’alumnes seran els elements  àsics, acompanyats d’una constant 

higiene de mans. 

Reunions dels òrgans de coordinació i de govern     

Òrgans Format de la reunió Periodicitat Espai 

Equip 
directiu 
(3 persones) 

Presencial Setmanal Secretaria 

Coordinacion
s de cicle 
(3-4 persones)  

Presencial Setmanal Aula de 
referència 
cicle 

Comissions 
(7-8 persones) 

Presencial Setmanal Aula 5è 
Aula 6è 

CAD 
(3 persones) 

Presencial Setmanal Aula EE 
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Consell de 
direcció 
(5 persones) 

Presencial Mensual Sala de 
mestres 

Claustre 
(15 persones) 

Presencial/Telemàtic Mensual Aula 
polivalent 

Consell 
Escolar 
(15  persones) 

Presencial/Telemàtic Ordinaris 
segons 
PGA 

Aula 
polivalent 

 

Ús d’espais del professorat. 

La mobilitat dins del centre es realitzarà sempre amb mascareta, quedant el seu 

ús com a opcional en el moment d’estar am  el grup esta le i mantenint la 

distància física. 

Sala de mestres. 

- La sala de mestres tindrà un aforament màxim de 8 persones i serà obligat 

l'ús de mascareta segons la normativa vigent. 

-  a higiene de mans s’haurà de realitzar a ans de l’entrada.  

- Els objectes personals estaran dins dels espais habilitats per a cada 

mestre. 

- Es tindrà especial cura am  la neteja dels elements d’ús comú després de 

la seva utilització: cafetera, ordinadors, fotocopiadores,... 

- Per dinar dins del recinte escolar, els mestres hauran de respectar 

l’aforament màxim, mantenint la distància f sica en tot moment.  ’hauran de 

realitzar torns  uan no es pugui garantir la distància i l’aforament, Es 

recomana fer-ho en espais exteriors i altres aules. 

Torns de pati 

Hi haurà un docent responsable de cada espai de pati, i serà necessari l'ús de la 

mascareta sempre  ue no s’estigui am  el grup esta le i o no es pugui mantenir la 

distància física, o seguint la normativa que estigui vigent. 

4.2.7.Activitats extraescolars. 

 es acti itats extraescolars incloses a la PGA del centre hauran d’assegurar el 

manteniment dels grups esta les de l’escola.  

 

 ’organització de les acti itats extraescolars haurà de pre eure la necessitat de 

neteja i desinfecció pr  ia dels espais a utilitzar en el cas d’ha er estat ocupats 
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pr  iament per grups esta les diferents.  gualment, s’haurà de pre eure la neteja 

a les activitats que es duguin a terme correlativament en un mateix espai però per 

grups estables diferents. 

 

En el cas d’utilització de material, la neteja i desinfecció d’a uest haurà de seguir 

el mateix protocol que en el cas de les activitats lectives. 

 

En data 9 de juliol de      s’ha realitzat una reunió am  l’AMPA per a informar de 

les instruccions del pla d’actuació del  epartament per  alorar i adaptar les 

activitats dins de la seva organització de cara al curs 2020-21. 

 

Es coordinarà amb les entitats externes que realitzin activitats extraescolars, 

sobretot aquelles que utilitzin espais comuns a l’acti itat lecti a, am  l’o jectiu de 

garantir les mesures de seguretat i prevenció i la màxima traçabilitat dels grups. 

 

4.3. Organització i gestió d'entrades i sortides, trànsit dins el recinte (annex 

2) 

Les entrades i sortides al nostre centre no suposen majoritàriament 

concentracions de gent que no puguin assegurar el distanciament físic. Tot i això, 

es prendran una sèrie de mesures per millorar la seguretat.  

 ’alumnat haurà de portar la mascareta fins  ue accedeixin a l’aula del seu grup 

estable o segons normativa. Es recomana que pares i mares només accedeixin a 

l’interior del recinte escolar en el cas  ue ho indi ui el personal del centre seguint 

totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint 

la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants 

o jo es han de ser els m nims possi les per a cadascun d’ells i han de complir 

rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, 

limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans am  gel hidroalcohòlic, 

mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula 

Entrades al centre. 

- Els accessos per l’entrada al centre seran tres  porta principal (plaça la 

 losa), porta pista poliesporti a i porta carrer Ecomuseu.  ’o rirà la porta 

gran de l’entrada principal per assegurar més si cap, una entrada flu da. 

-  es portes d’entrada s’o riran a les 8 4  fins les 8:50 h. 
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- Es recomana  ue l’accés fins les 8 45 sigui per l’alumnat  ue  e am  

transport escolar i de 8 45 a 8 5  l’alumnat del po le. En el cas de l’alumnat 

del poble es recomana el desplaçament caminant o en bicicleta fent ús del 

casc. 

- Per accedir al recinte escolar l’alumnat de transport utilitzarà la porta 

principal.  a resta de de l’alumnat utilitzarà  

- Educació Infantil la porta de la pista poliesportiva. 

- Cicle inicial i cicle mitjà la porta principal. 

-  icle  uperior la porta de l’Ecomuseu. 

- Per a totes les entrades i sortides de l’edifici  Educació  nfantil,  icle  nicial i 

Mitjà utilitzaran la porta principal i Cicle Superior la porta lateral. 

- Un mem re de l’e uip docent realitzarà l’o ertura i tancament de les portes 

i coordinarà les entrades al centre. 

 

Entrades i sortides de pati. 

- Les sortides al pati es farà de forma esglaonada, tot el grup junt i 

acompanyat d’un docent. Educació  nfantil sortirà 5 minuts a ans  ue els 

grups de primària. 

- Les entrades es faran de manera esglaonada per grups estables, tot el grup 

junt i des del seu espai de pati de refer ncia. Ordre d’entrada  

1. Cicle Mitjà (porta principal)i Superior (porta lateral). 

2. Cicle Inicial.(porta principal) 

3. Educació Infantil (porta principal) 

 

Sortida  de centre al migdia 

- Els grups de menjador, equivalents als grups estables sortiran des de la 

mateixa aula amb la monitora per la seva porta de referència.  

-  ’alumnat  ue no sigui usuari del ser ei de menjador serà acompanyat fins 

a la porta de sortida pel docent que hagi finalitzat l'última classe del matí. El 

punt de recollida serà la porta corresponent a cada grup. 

-  icle  uperior sortirà per la porta de l’hort i per l’exterior de l’Ecomuseu, 

tant els alumnes usuaris de menjador com els que no. 

- Les portes del centre romandran tancades al migdia. 

 

Entrada al migdia. 

-  es portes del centre s’o riran a les 14  5 h. 

-  ’alumnat del ser ei de menjador entra fins a la se a aula de refer ncia 

acompanyat de la seva monitora de menjador. 

-  ’alumnat no usuari del menjador entra directament per la seva porta 

corresponent a la seva aula de referència. 
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-  ’alumnat d’Educació  nfantil no usuari de menjador serà re ut a l’entrada 

per un docent. 

-  icle  uperior entraran per la porta exterior de l’Ecomuseu i per la porta de 

l’hort. 

 

 Sortida a la tarda. 

-  ’esta liran 3 punts de recollida de l’alumnat  

- Educació Infantil per la porta de la pista poliesportiva. 

- Cicle Inicial i cicle mitjà per la porta principal gran.  

-  icle superior per la porta de l’Ecomuseu. 

-  ’alumnat usuari del ser ei de transport serà recollit a la seva porta de 

recollida en el cas de ser acompanyats. 

-  es sortides de l’edifici es faran de manera esglaonada per les portes 

esta lertes a l’entrada am  el següent ordre  

- Educació Infantil. 

- Cicle Inicial. 

- Cicle Mitjà. 

- Cicle Superior (té sortida independent). 

 

Trànsit dins del recinte escolar. Ús dels lavabos. 

- Per a tots els desplaçaments dins del recinte escolar serà o ligatori l’ús de 

la mascareta o segons normati a  igent. (a excepció d’Educació  nfantil on 

és recomanable). 

- Es minimitzaran al màxim els desplaçaments dins del recinte escolar, 

prioritzant la mo ilitat del professorat so re la de l’alumnat. En a uells 

casos que sigui imprescindible desplaçar tot el grup (aules comunes, 

pati,...) es farà tot el grup junt acompanyats d’un docent. 

-  ada grup d’Educació  nfantil utilitzarà exclusi ament els seus la a os. 

Educació Primària utilitzarà el lavabos generals. 

- Es  etllarà per e itar l’acumulació d’alumnat als la a os (aforament màxim 

3 persones), tot i així, i per la impossibilitat de garantir el creuament 

d’alumnat de diferents grups esta les i el manteniment de la distància f sica, 

serà obligatori l'ús de la mascareta en tot moment des de que es surt de la 

seva aula de referència. 

L’ús de la mascareta 

La mascareta serà obligatòria en tots els espais del centre a excepció dels espais 

de refer ncia de cada grup (aula ordinària i pati).  gualment,  uan s’estigui am  el 

grup esta le am  una aula d’ús comú  ue hagi estat netejada i desinfectada 

prèviament tampoc caldria el seu ús. 
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Per a desplaçar-se entre espais (entrada i sortida al centre, anar al lavabo,...) 

caldrà fer ús de la mascareta. 

En els infants de 3 a 6 anys l’ús és recomanat en el mateixos casos  ue la resta. 

En el cas de no fer ús s’haurà de respectar el distanciament f sic en els 

desplaçaments i evitar el contacte amb altres grups que no siguin el seu de 

referència. 

En cas d’indicació del  epartament de  alut i Educació per a  ue l’ús de 

mascareta sigui o ligatori durant tota la jornada escolar s’aplicarà de manera 

obligatòria a tots els espais del centre, independentment de trobar-se amb el grup 

estable. 

Higiene de mans 

La higiene de mans és un dels elements clau per a la prevenció. És per això que 

es garantiran els elements necessaris per a la seva realització. Es prioritzarà la 

neteja amb aigua i sabó, i només es realitzarà amb gel hidroalcohòlic en moments 

puntuals. 

 ada grup esta le disposarà d’un espai per a facilitar la neteja am  aigua i sa ó 

dins dels seu espai estable, així com un dispensador de paper. 

Es realitzaran sistemàticament les següents neteges de mans: 

- A l’accedir a l’escola al mat . 

- A ans i despr s d’esmorzar i  o anar al pati. 

- A l’accedir a l’escola per la tarda. 

- A ans de marxar de l’escola a la tarda. 

- A ans i després d’utilitzar material d’ús comú. 

- Després de mocar-se i llençar el mocador, de tossir o estornudar en el cas 

de fer-ho a les mans. 

- A ans i després d’anar al la a o. 

5. P                                                    COVID-19 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre serà la 
directora.    

5.1. Requisits d'accés al centre educatiu 

 es fam lies o els propis alumnes, en cas  ue siguin majors d’edat, han d’ha er 

signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les 

normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de 

 ualse ol no etat al respecte i permetre l’intercan i de dades personals entre els 
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 epartaments d’Educació i  alut am  la finalitat de fer la traça ilitat de possi les 

contagis en relació a la gestió de casos. 

 

La família/tutors han de  erificar, a ans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu 

fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la 

nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. (check list famílies 

annex 3). 

 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19** 



 Febre o febrícula>37,5ºC  

 Tos  

 Dificultat per a respirar  

 Mal de coll*  

 Refredat nasal*  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 P rdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar s mptomes potencials de  OV  -19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista. 

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

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta 

alguna de les següents situacions: 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una P R o una altra pro a de diagnòstic 

molecular. 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

En cas que                                  ò     d’ele ada complexitat  ue 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-

CoV- , es  alorarà de manera conjunta am  la fam lia tutor i l’e uip pediàtric, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’acti itat educati a presencialment al centre 

educatiu. 

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola  ue tingui contacte am  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. També caldrà contemplar els 
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re uisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o 

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

5.2. Gestió de casos (infografia annex 4) 

En un entorn de convivència com es un centre educatiu, la detecció precoç de 

casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels o jectius educatius i pedagògics. 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

- El la mestre a responsa le en el moment de la detecció l’ha de portar a un 

espai separat d'ús individual i comunicar-ho a direcció. El grup-classe que 

esta a at s pel mestre responsa le serà custodiat per l’altre mestre del 

grup estable fins que un altre docent acudeixi a fer-se’n càrrec. 

-  ’aula de refer ncia per realitzar els a llaments pre entius en cas de 

detectar simptomatologia compatible amb la COVID-19 serà l’aula de 

tutoria.  empre  ue no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se 

li ha de col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més 

gran de 2 anys– com a la persona  ue l’acompanyi. 

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 

afectació de l’estat general per  òmits o diarrea molt fre üents, dolor 

abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

 

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

accions: 

- En el cas  ue es tracti d’un a alumne a, esta lir contacte immediat am  la 

fam lia per tal  ue  ingui a  uscar l’infant o adolescent. 

- Recomanar a la persona o a la fam lia (en el cas d’un a menor)  ue es 

traslladin al domicili i, des d'allà, contactin telefònicament amb el seu centre 

d’atenció primària de referencia. Es recomana  ue sigui el  AP de 

referencia de la persona del sistema públic de salut, per tal de facilitar la 

traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

 

Quan                             f         h                                  , 

la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 

referencia o, fora de l’horari del  AP, al  UAP ( entre d’Urg ncia d’Atenció 

Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
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R                                                                              

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de 

l’autoritat sanitària en coordinació am  l’autoritat educati a. Sempre que es 

produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a tra és dels 

 er eis Territorials d’Educació. 

 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en 

aquest cas,                                 è            )                    

                                 . 

 

NOU PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS COVID (22 de setembre de 2020) 

A) Amb relació a un cas sospitós  

Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i  ue està 
en contínua revisió, un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha 
demanat una PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del 
resultat de la prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars o 
convivents que treballin en un centre educatiu.  

La resta de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat 
fer un aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures 
adequades, de la mateixa manera si hi ha germans grans que no estudiïn en 
centres educatius.  

B)                                                      PCR    
cribratge  

 es persones a  ui se’ls fa un test P R de cri ratge po lacional (no per ser 
contacte estret d’un cas positiu) no tenen indicació de fer confinament preventiu 
mentre estiguin a l’espera del resultat.  

C) Amb relació als contactes estrets del grup de convivència 
estable  

Tampoc no han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de 
convivència estable (GCE) mentre el cas sospitós estigui a l’espera del resultat 
de la prova.  

Tots els contactes estrets d’un cas positiu tenen indicació de fer-se una prova 
P R de cri ratge i de fer la  uarantena.  ’entrada, es consideren contactes 
estrets d’un cas positiu a uelles persones  ue formen part d’un grup de 
con i  ncia esta le. Fora d’a uest grup, caldria  ue es donés un contacte sense 
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mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, 
per exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores 
del grup (i per tant, no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret 
sempre  ue s’hagin mantingut les mesures de protecció recomanades.  

 es d’un punt de  ista m dic, els casos  ue han passat la malaltia en els darrers 6 
mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a terme 
quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell 
alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és 
preferible que segueixi assistint al centre incorporant-se a un altre CGE.  

D)                                                                      
convivència estable  

En el marc de la cerca acti a de casos, i tal com marca el protocol de l’Ag ncia de 
Salut Pública de Catalunya, cal fer una prova PCR a tots els contactes estrets dels 
casos positius.  

Per facilitar la recollida de mostres en l’àm it educatiu, per e itar  ue cada 
família hagi de demanar hora per fer la prova i per evitar la sobrecàrrega dels 
centres d’atenció primària, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es 
desplaçarà a l’escola a fer a uestes pro es   

1. S        f                        é           h             , el GCE ha de 
romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà 
l’organització d’un e uip mò il per fer les P R al centre educatiu. El grup esta le 
ha d’aca ar la jornada lecti a am  normalitat, sempre mantenint les mesures de 
seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un 
cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles 
contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense 
extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no 
s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, 
s’indicarà com fer la P R als alumnes.  

2. S        f                                  x f         h             , la 
resta de mem res del G E han d’anar al centre educatiu en la jornada lecti a 
següent per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR als 
contactes estrets i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir 
l’acti itat lecti a durant la quarantena. Si la PCR no es pogués fer al centre 
educatiu, cal indicar on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les 
alumnes no podran fer altres activitats fora del centre educatiu.  

a) Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores pr  ies a l’inici de 
la jornada lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar 
la jornada a l’espera de la realització de la pro a P R al centre, sempre 
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mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de 
grups de convivència estable.  

b) En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció 
del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets 
on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, 
que ha de començar el mateix cap de setmana.  al indicar, a l’alumnat, 
l’hora a la  ual han d’acudir al centre educatiu el següent dilluns am  les 
dues finalitats del punt anterior. Si la PCR no es fes al centre educatiu, 
sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal indicar-ho.  

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, 
        z    è           f               y           que les del frotis 
nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla 
 ue només re uereix posar un  astonet a l’interior de les fosses nasals, a uns   
cm de l’entrada. No es recomana  ue els pares i mares entrin a les escoles per 
acompanyar els infants  uan se’ls fa la pro a, per u  trencaria totes les 
sectoritzacions  ue s’han fet als centres. Es tracta d’una pro a molt menys 
dolorosa que posar una vacuna.  

Un resultat negatiu de la P R d’un contacte estret no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR se 
sap que la persona en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot 
desen olupar més tard, mentre dura el per ode d’incu ació del  irus  per això és 
tan important fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap 
mena d’acti itat fora del domicili, ni re re  isites de persones no con i ents.  

Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin 
estat identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. 
És a dir, els germans o germanes d’alumnes  ue estiguin fent  uarantenes, 
poden assistir a classe amb normalitat.  

És important també remarcar que no es requereixen fer proves PCR per retornar 
a l’escola ni tampoc certificats mèdics. No aporten valor afegit, a banda que 
l’atenció primària té una càrrega important i és ca dal  ue entre tots en tinguem 
cura.  

 

 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la 

persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les 

recomanacions sanitàries. De manera general, els infants es podran reincorporar 

quan faci 24 hores que es troben sense febre. 
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Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, 

ha estat atesa a l’atenció primària i s’ha indicat a llament domiciliari, seguint les 

recomanacions de l´OM , l’a llament es mantindrà durant almenys 1  dies des de 

l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la 

resolució dels símptomes. N     à       à             z           PCR    

control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat m dic per a la 

reincorporació a l’escola o a l’institut. 

 

 CTU CIÓ EN C S DE GERM NS I/O F MILI RS D UN C S 

Els germans o familiars con i ents d’un cas sospitós (a uell en  ue s’ha realitzat 

P R i s’està a l’espera dels resultats) han de  uedar-se casa fins a conèixer el 

resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

En el cas de confirmació d’infecció (P R positi a), els germans o familiars  ue son 

contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca 

activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars 

convivents. U                                                   x    x       

necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies 

               í     àx              . 

 

En qualsevol cas,       à            ï                                      

integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en 

el moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas 

que es confirmes la positivitat en aquests test, s’esta liran les mesures oportunes 

en els grups de convivència dels germans o familiars convivents. 

 

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 

 a gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en l nies 

generals, l’es uema mostrat i el la director a del centre utilitzarà l’aplicatiu 

TRACACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de 

cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 

( eure taula de s mptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la 

duu posada, haurà d’a andonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre 

d’atenció primària el més ràpidament possi le. 

En el cas  ue l’e uip sanitari  ue l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-

CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. 

Es prioritzarà la realització rapida d’a uesta pro a  ue hauria de realitzar-se, en la 

mesura del possi le, en les primeres  4 hores des de l’inici dels s mptomes. 

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància 

Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha 

explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a 
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realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en 

contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent 

per tal de comunicar la se a situació d’a llament i des del ser ei es puguin anar 

preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu 

un cop s’hagi recuperat del  uadre cl nic i hagi passat almenys  4 hores sense 

febre i/o altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL 

es coordinaran per tal de posar en marxa l’a llament dels contactes estrets. 

               

Els e uips d’atenció primària de refer ncia dels centres educatius estaran a 

disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari 

sobre la COVID-19. Per tant, els e uips d’atenció primària han d’identificar una o 

di erses persones, segons correspongui, responsa les d’a uesta interlocució am  

els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa 

salut i escola.  onat  ue compartim edifici am  l’ institut Morelló es sol·licitarà la 

mateixa infermera de referència. 

SEGUIMENT DE CASOS (seguint les instruccions vigents)  

Alumne/a  Nivell Tutor/a Població 

Dia i hora  

E P   A     E  PROTO O   EGU T   OB ERVA  ON  (incloure el nom de la 
persona  ue ha fet les actuacions i el nom del familiar  ue l’ha  ingut a  uscar i 
persona de contacte amb salut  

 

 

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

Aquí es presenten en un quadre les accions a prendre en la ventilació , neteja i 

desinfecció dels diferents espais. 

 ’ha realitzat una reunió de coordinació am  l’ajuntament en data 15 de juliol de 

2020 per planificar les necessitats per a la neteja i desinfecció previstes en aquest 

pla.  
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S                 z                                     z                

activitats puguin fer-                  .  

+= ventilació    X= neteja i desinfecció   n= neteja 

 Aban

s de 

cada 

ús 

Despr

és de 

cada 

ús 

Diària- 

ment 

1 o 

més 

vegad

es al 

dia 

Setman

alment 

Comentaris 

ESPAIS  I EQUIPAMENTS COMUNS 

Ventilació 

            

   +  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia. 

Si és possible, es 

deixaran les 

finestres obertes 

durant les classes. 

Manetes i 

poms 

de portes i 

finestres 

   X  Es recomana, 

sempre que sigui 

possible, mantenir 

les portes obertes, 

evitant així més 

contacte en les 

manetes de les 

portes.  

Baranes i 

passamans, 

d’escales  

   X   

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

   X   

Cadires i 

bancs 

   X   

Grapadores i 

altres 

   X   
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utensilis 

d’oficina  

Aixetes     X  La persona que en 

faci ús haurà de 

tenir les mans 

desinfectades amb 

gel prèviament. 

Ordinadors, 

sobretot 

teclats i 

ratolins 

   X  Material electrònic: 

netejar amb un drap 

humit amb alcohol 

propílic 70º . 

 
Telèfons i 

comandame

nts a 

distància  

   X  

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

   X  

Fotocopiador

es  

   X  

 

 

 Aban

s de 

cada 

ús 

Despr

és de 

cada 

ús 

Diària- 

ment 

1 o 

més 

vegad

es al 

dia 

Setman

alment 

Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIOR 

Ventilació 

            

   +  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia. 

 

Si és possible, es 

deixaran les 
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finestres obertes 

durant les classes. 

Superficies o 

punts de 

contacte 

freqüent amb 

les mans  

   X   

Terra     X   

Materials i   

jocs d’aula  

 n X   Si no se n’ha fet ús 

no serà necessari la 

neteja. 

 

En farà ús només el 

grup estable de 

referència. 

 

Les joguines i peces 

de ro a s’hauran de 

netejar a 60 graus. 

 

 ’esta lirà un espai 

on es deixarà el 

material utilitzat per 

poder desinfectar-

ho.  

Joguines de 

plàstic  

 n X   

Joguines o 

peces de 

roba  

  X   

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents 

grups es realitzarà una neteja i desinfecció i la  entilació a ans de l’ocupació de 

l’espai per un altre grup. 

 Aban

s de 

cada 

ús 

Despr

és de 

cada 

ús 

Diària- 

ment 

1 o 

més 

vegad

es al 

dia 

Setman

alment 

Comentaris 

Lavabos  

Ventilació    +  Mínim 10 minuts 3 
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            vegades/dia. 

 

Si és possible, es 

deixaran les 

finestres obertes 

durant les classes. 

Rentamans    X  Especialment 

després de l’ús 

massiu (després del 

pati, després de 

dinar) i sempre al 

final de la jornada.  

Inodors    X  

Terra    x  

 

 Aban

s de 

cada 

ús 

Despr

és de 

cada 

ús 

Diària- 

ment 

1 o 

més 

vegad

es al 

dia 

Setman

alment 

Comentaris 

ESPAIS I ZONES INTERIORS D ÚS COMP RTIT 

Ventilació 

            

   +  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia. 

 

Si és possible, es 

deixaran les 

finestres obertes 

durant les classes. 

Grades  X  X   

Taules 

exteriors 

 X  X  

Pati d’infantil  n X   

 

Gestió de residus  
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Els mocadors i tovalloles utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria seran d’un sol ús i s’hauran de llençar en contenidors am   osses, 

preferi lement am  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 re uig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar 

en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 

persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 

dipositar-la am  la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

Recursos materials necessaris 

- Un dispensador de gel per espai (neteja de mans) 

- Un pulveritzador de mà de desinfectant per espai (neteja de materials). 

- Dos pulveritzadors a pressió (fumigadors) per la neteja de material. 

-  u stituir els assecadors de mans d’aire per dispensadors de paper. 

- Un cubell de resta amb pedal per espai. 

-  nstal·lació d’una pica, un dispensador de sa ó i un dispensador de paper a 

l’aula aula 8. 

 

7. Protocol de funcionament dels serveis de menjador i 

transport escolar. 

 

Aquesta direcció s'ha reunit amb les persones responsables del Consell Comarcal 

del Pallars Sobirà amb data 14 de juliol per facilitar el pla d'organització provisional 

de centre per tal que puguin elaborar el seu pla de funcionament de menjador i 

transport, abans del setembre,, vetllant també per l'objectiu principal de garantir el 

benestar físic i socioemocional dels infants i equip docent pel que fa a la seguretat 

sanitària. 

Cal tenir molt en compte que el menjador escolar està situat fora del recinte 

escolar, a la fundació Morelló. És compartit amb l'Institut i el Camp d'Aprenentatge 

i té una gestió directa per part del Consell Comarcal. 

7.1. Servei de menjador escolar 

El servei de menjador haurà de vetllar per el manteniment dels grups estables de 

con i  ncia a l’hora del dinar, a l’hora de l’es arjo i en el trasllat entre el menjador 

i l’escola. Per a tal efectes destinarà el personal monitor necessari, la sectorització 

d’espais de dinar i es arjo (espais de refer ncia) i l’adaptació dels horaris, en cas 

 ue fos necessari.   ús de la mascareta s’haurà d’esta lir per a tots a uells 
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moments en els  ue no s’estigui am  el grup esta le i dins del seu espai de 

referència i/o segons normativa vigent. 

 erà important pre eure els espais per al temps d’es arjo en el cas de pluja o neu, 

o per a qualsevol cas que no es puguin utilitzar els espais exteriors. 

En el cas de funcionament del  amp d’Aprenentatge durant el curs escolar, 

s’haurà de  etllar per a  ue no es coincideixi en cap moment am  grups d’escolars 

d’altres centres, a més d’intensificar la neteja pr  ia i posterior d’espais comuns en 

el cas d’utilització de més d’un grup esta le diferent o grups d’altres centres. 

 

El protocol de menjador escolar quedarà publicat a la pàgina web del centre a 

l’apartat “Menjador Escolar”. 

 

7.2. Servei de transport escolar 

 

En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normati a  igent respecte a 

les mesures preventives davant la COVID-19.  

 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la 

totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la 

màxima separació entre els usuaris. E     f                   h                

                              ·      ,  x                                 ú  

de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el 

trajecte i fins  ue arri in a l’aula. 

 

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

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

adequada i es portin posades les mascaretes.  al e itar l’acumulació de fam lies 

en un espai reduït. 

 

Els acompanyants pel personal del transport escolar accediran sempre fent ús de 

la mascareta. 

 

8. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o 

tancament del centre. 

 ’organització en cas de confinament parcial o total del centre per a garantir la 

continu tat de l’acti itat lecti a per a tot l’alumnat, tindrà com a  ase la  aloració i 

avaluació del pla de funcionament del 3r trimestre del Curs 2019/20. 
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Tot l’alumnat del centre disposarà d’un compte de correu electrònic corporatiu 

            (@             .   ) am  l’o jectiu de facilitar l’ús de les eines de la 

plataforma G- uite for Education per al seguiment de l’acti itat lecti a no 

presencial (correu electrònic, Google Classroom, Meet, Calendar, Drive,...) dins 

d’una plataforma única i segura.  urant les primeres setmanes del curs escolar es 

farà una formació intensi a al professorat, aix  com a l’alumnat a partir de 

l’educació primària (adaptat a cada ni ell) i a les famílies (a tots els nivells) per 

facilitar l’acompanyament en l’ús d’a uestes eines. 

NIVELL e-mail Calendar Meet Drive Classroom 

P3 X X X   

P4 X X X   

P5 X X X   

1r X X X X  

2n X X X X  

3r X X X X X 

4t X X X X X 

5è X X X X X 

6è X X X X X 

 

El mitjà de comunicació del professorat amb les famílies serà el correu electrònic. 

 ada grup classe disposa d’un compte de correu corporatiu per a a uest efecte 

(tutor.-a). Els especialistes també tindran un compte de correu electrònic 

corporatiu per comunicar-se am  l’alumnat i les fam lies, si s’escau. 

 ’acti itat lecti a no presencial utilitzarà la  ideoconfer ncia com a mitjà més 

directe de comunicació, i el correu electrònic i la resta d’eines digitals com a 

transmissor de tasques i activitats. 

 ’acti itat lectiva no presencial a Educació Infantil es centrarà en: 

- Videoconferències periòdiques en petit grup. 
- Videoconferències anglès. 
- Acti itats am  interacció de l’alumnat. 
- Activitats relacionades amb contes, cançons, embarbussaments,... 
- Jocs matemàtics. 
- Carpeta de confinament (a casa). 

 
 ’acti itat lecti a no presencial a Educació Primària es centrarà en  

- Videoconferències del grup-classe, petit grup i individual. 

- Videoconferències especialitats. 
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- Activitats globalitzades. 

- Activitats autocorrectores. 

- Activitats de la Plataforma Innovamat. 

 

* L’activitat lectiva no presencial donarà continuïtat a les activitats que es realitzin 

a l’escola amb les adaptacions necessàries. 

 

En el cas de confinament d’un grup-classe s’adaptarà un horari de doc ncia i 

atenció a l’alumnat des del primer dia d’a llament.  ada grup de con i  ncia tindrà 

pre ist a uest horari des de l’inici del curs.  es acti itats programades per a 

l’acti itat lecti a presencial s’adaptaran a l’acti itat telemàtica per garantir 

l’assoliment dels o jectius proposats.  ’horari pre eu els espais de tre all personal 

de l’alumnat, aix  com els de coordinació del professorat. 

Exemple horari Educació Infantil 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 Videoconferència 
petit grup 

Atenció 
individual 

Videoconferència 
petit grup 

Atenció 
individual 

Videoconferència 
petit grup 

11:00-12:00 Suport i atenció a les famílies (en cas de necessitat) 
Videoconferència anglès (un cop setmanal) 

12:30-13:30 Coordinació professorat 

 

Exemple horari Educació Primària 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:30-10:30 Videoconferència 
grupal 

Videoconferència 
grupal - petit grup 

Videoconferència 
grupal 

Videoconferència 
grupal - petit grup 

Videoconferència 
grupal 

11:00-12:00 Suport i atenció a les famílies (en cas de necessitat) 
Videoconferències especialitats (un cop setmanal) 
Treball personal alumnat 

12:00-13:00 Treball personal alumnat 

12:30-13:30 Coordinació professorat 
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* El primer dia en cas d’aïllament es convocarà telemàticament a l’alumnat i, si 

s’escau a les famílies, per donar a conèixer el pla de treball durant el temps que 

duri el confinament. 

Es detectaran a uells casos d’especial  ulnera ilitat en cas de confinament per a 

realitzar un seguiment i acompanyament més personalitzat de l’acti itat no 

presencial, destinant per a aquest efecte els recursos de suport que fossin 

necessaris. 

En el cas d’a llament d’un mestre-a especialista, la seva àrea als grups-classe que 

segueixin am  l’acti itat presencial la realitzarà el mestre-a tutor-a. El mestre-a 

especialista facilitarà la programació i en farà seguiment i coordinació amb el 

mestre-a tutor-a. 

El centre vetllarà per a que el Departament cobreixi les necessitats que es puguin 

deri ar de l’acti itat lecti a telemàtica, am  la detecció de manca de recursos 

informàtics i/o de connectivitat. 

 

9.                                                       
setembre.  

Un cop revisat aquest pla provisional per part de la Inspecció Educativa i donat el 

vist i plau, es desenvoluparan les concrecions i modificacions  ue se’n puguin 

derivar. 

Al finalitzar l’ela oració durant la primera setmana de setem re, s’informarà al 

claustre i el consell escolar per apro ar definiti ament el present pla d’actuació. 

Es pre eurà l’a aluació durant el curs     -21 per a la seva millora i seguiment.
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10. Annexes 

Annex 1. Plànol sectors pati.  
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Annex 2. Plànol entrades i sortides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
Annex 3 (actualitzat 10-9-2020) 

 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  uins d’a uests s mptomes presenta: 

 Febre o febrícula +37,5º  Mal de panxa amb vòmits i 

diarrea. 

 Tos    Dificultat per respirar 

 Congestió nasal*  Mal de coll* 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal 

de cap 

 P rdua d’olfacte o gust (infants 

grans) 

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar s mptomes potencials de  OV  -19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista. 

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

 uins d’a uests s mptomes presenta   

 Febre o febrícula +37,5º  Mal de panxa amb vòmits i 

diarrea. 

 Tos    Dificultat per respirar 

 Congestió nasal*  Mal de coll* 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal 

de cap 

 P rdua d’olfacte o gust (infants 

grans) 

 

*S  h                                                            f      

                                                                               

comunicar-h . E  h                                                à   , 

poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de 

capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

**L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac 
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Annex 4  
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Annex 5 

 lista de compro ació per a l’o ertura diària dels centres educatiu (check list diari). 
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Annex 6 

 

 

 

PLA DE NETEJA 

COVID-19 

ESCOLA LA CLOSA 

Esterri d’Àneu 
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AULA DE GRUP ESTABLE (DE 3r A 6è) 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b

a
n

s
 d

’ú
s
 

D
e

s
p

ré
s

 d
’ú

s
 

P
e

ri
o

d
ic

it
a

t 

V
e

g
a

d
e
s
 

H
o

ra
ri

 

A
g

e
n

t 

Observacions 

Neteja de taules i cadires alumnat   D 1 FJ A Pulveritzar gel hidroalcohòlic sobre la superfície i passar paper. 

Posar cadires a sobre de les taules   D 1 FJ A  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 2 
MG 
FJ 

N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel i paper 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ A/N Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar directament a la superfície. 

Neteja ordinadors portàtils, tauletes i material 
didàctic 

 SÍ D   A 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar directament a la superfície 
dels ordinadors. 

 

*AL FINAL DE LA JORNADA QUEDARAN PERSIANES BAIXADES I LES 

FINESTRES I LA PORTA OBERTA. 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 
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AULA DE GRUP ESTABLE (DE P3 A 2n) 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b

a
n

s
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’ú
s
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e
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 d
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s
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Observacions 

Lavabos (Ed. Infantil)   D 2 
MG 
FJ 

N  

Neteja de taules i cadires alumnat   D 1 FJ N  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 2 
MG 
FJ 

N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel i paper 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ PT/N 
Paper amb gel 
hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície. 

Neteja ordinadors portàtils, tauletes i material 
didàctic 

 SÍ D   PT/A 

Paper amb gel 
hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície 
dels ordinadors. 

 

*AL FINAL DE LA JORNADA QUEDARAN PERSIANES BAIXADES I LES 

FINESTRES I LA PORTA OBERTA. 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
LAVABOS ALUMNAT PRIMÀRIA I MESTRES 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b
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 d
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Observacions 

Neteja dels lavabos   D 3 
10:30 
MG 
FJ 

N  

Escombrat del terra   D 3 
10:30 
MG 
FJ 

N  

Neteja del terra   D 3 
10:30 
MG 
FJ 

N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 3 
10:30 
MG 
FJ 

N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel i paper 

  D 1 FJ N  

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
AULA 5 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b

a
n

s
 d

’ú
s
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires alumnat  SÍ D 1 
MG* 
FJ 

A/N *Dijous neteja al migdia. 

Posar cadires a sobre de les taules   D 1 FJ A  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 2 
MG 
FJ 

N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ A/N 
Paper amb gel 
hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície. 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
AULA ED. ESPECIAL 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires alumnat  SÍ D 1 FJ A  

Posar cadires a sobre de les taules   D 1 FJ A  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 2 
MG 
FJ 

N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ 
A/PT/

N 

Paper amb gel 
hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície. 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
AULA AÏLLAMENT 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b

a
n

s
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’ú
s
 

D
e
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires.  SÍ D 1 FJ PT/N  

Escombrat del terra  SÍ D 1 FJ PT/N  

Neteja del terra  SÍ D 1 FJ PT/N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

 SÍ D 2 
MG 
FJ 

PT/N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
AULA PSICOMOTRICITAT 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b

a
n

s
 d

’ú
s
 

D
e

s
p

ré
s

 d
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Observacions 

Neteja de bancs   D 1 FJ N  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 1 FJ N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja material  SÍ D 1  A/PT  

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
AULA DE CIÈNCIES (1r pis) 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
b
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires alumnes  SÍ  1 FJ A Pulveritzar gel hidroalcohòlic sobre la superfície i passar paper. 

Posar cadires a sobre de les taules   D 1 FJ A  

Escombrat del terra   D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja del terra   D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Buidat de les papereres   D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ A/N 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta). 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar directament a la 
superfície. 

Neteja ordinadors portàtils, tauletes i material 
didàctic 

 SÍ D   A 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar directament a la 
superfície dels ordinadors. 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
AULA MAKER (1r pis) 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires alumnes  SÍ  1 FJ A 
Pulveritzar gel hidroalcohòlic sobre la superfície i 
passar paper. 

Posar cadires a sobre de les taules   D 1 FJ A  

Escombrat del terra   D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja del terra   D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 1 FJ N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Buidat de les papereres   D 1 FJ N Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ A/N 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar directament a 
la superfície. 

Neteja ordinadors portàtils, tauletes i material 
didàctic 

 SÍ D   A 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar directament a 
la superfície dels ordinadors. 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
BIBLIOTECA (1r pis) 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires alumnes.  SÍ  1 FJ A 
Pulveritzar gel hidroalcohòlic sobre la 
superfície i passar paper. 

Posar cadires a sobre de les taules   D 1 FJ A  

Escombrat del terra   D 1 FJ N 
Dies fixes: dilluns, dimarts i dijous 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja del terra   D 1 FJ N 
Dies fixes: dilluns, dimarts i dijous 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 1 FJ N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
classe (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N 
Dies fixes: dilluns, dimarts i dijous 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N 
Dies fixes: dilluns, dimarts i dijous 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Buidat de les papereres   D 1 FJ N 
Dies fixes: dilluns, dimarts i dijous 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ A/N 

Dies fixes: dilluns, dimarts i dijous 
Si s’ha utilitzat (indicador a la porta) 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície. 

Neteja ordinadors portàtils, tauletes i material 
didàctic 

 SÍ D   A 
Paper amb gel hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície dels ordinadors. 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
SALA DE MESTRES 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires.   D 1 FJ N  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 1 MG N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de la 
sala (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Neteja pantalla fotocopiadora SÍ SÍ D 1 FJ PT/N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja ordinadors fixes  SÍ D 1 FJ A/N 
Paper amb gel 
hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície. 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
SECRETARIA 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
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 d
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Observacions 

Neteja de taules i cadires.   D 1 FJ N  

Escombrat del terra   D 1 FJ N  

Neteja del terra   D 1 FJ N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

  D 2 
MG 
FJ 

PT/N  

Neteja pantalla fotocopiadora SÍ SÍ D 1 FJ PT/N  

Zona atenció al públic   D 2 
MG 
FJ 

N  

Neteja amb virucida de mobiliari general de 
l’espai (armaris, prestatgeries,...) 

  D 1 FJ N  

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja ordinadors fixes   D 1 FJ /N 
Paper amb gel 
hidroalcohòlic. No aplicar 
directament a la superfície. 

Neteja telèfons SÍ SÍ D 1 FJ PT/N  

 

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
POLIESPORTIU (horari annex) 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 

A
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 d
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Observacions 

Neteja de vestidors  X D 1  N  

Neteja de lavabos  X D 1  N 
Entre diferents grups 
estables 

Escombrat de la pista   S 1 AA N  

Neteja del terra   S 1 AA N  

Neteja amb virucida del panys, poms de 
finestres i interruptors, mànecs persianes. 

 X D 1  N 
Entre diferents grups 
estables 

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel. 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   D 1 FJ N  

Neteja material  SÍ D 1  A/PT  

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (FJ, final de la jornada; AE: 

abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; A: alumne/a; 

PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 

POLIESPORTIU 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9:50-10:40   3R ESO 4T ESO 3R ESO 
10:40:11:30   6è 

PRIMÀRIA 
(10:05-
10:50) Pista 
exterior* 

4T ESO 3R ESO 

3R ESO 
11:30-12:15   5è 

Poliesportiu 
6è 
Poliesportiu 

5è 
Poliesportiu 

12:30-13:15 1R ESO 2N ESO    
13:15-14:00 1R ESO 2N ESO   4T ESO 
14:30-16:00 2n Pista 

exterior* 
4t Pista 
exterior* 

3r Pista 
exterior* 

 1r Pista 
exterior* 

16:00-17:00 AMPA CM  AMPA CI AMPA P4-P5  
17:00-18:00   AMPA CM   
18:00-19:00      
19:00-20:00      
*En el cas de mal temps s’utilitzaria el poliesportiu. 

 

PLA DE NETEJA POLIESPORTIU (caldria afegir aquelles activitats externes a 
l’AMPA i del INSTITUT) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
DIÀRIA 
(horari 
abans de 
les 9:30) 

NG NG NG NG NG 

11:20   D D D 
12:15   

WC WC 
D 

14:00 WC WC WC 
15:50 D** D** D**  D** 
17:00 D  D D D 
18:00 WC  WC   
19:00      
**Sol en cas de mal temps 

 

 

Neteja general (NG), Desinfecció passamans, grifaria, interruptors, superfícies de contacte,... (D), Neteja 
WC’s  i desinfecció (WC) 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 
PATI 

 Pla prevenció d’infecció per CoViD   

Acció 
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 d
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Observacions 

Neteja de taules de pícnic SÍ SÍ D 1  PT 
En el cas d’ús fora del 
temps d’esbarjo 

Desinfecció de bancs   S 2 MG N  

Desinfecció de elements patis   S 2 MG N  

Neteja espai pati   S 1 ESB A Recollir brossa. 

Comprovació i reposició, si s’escau, 
subministrador gel ACCESOS 

  D 1 FJ N  

Buidat de les papereres   S 1 MG N  

Neteja material de pati  SÍ D 1 ESB A/PT  

 

 

Abans/Després d’ús: Sí/No; Periodicitat (D diària, S, setmanal; M mensual); Horari (ESB, esbarjo; FJ, final de 

la jornada; AE: abans de l’esbarjo; MG: migdia AA: en acabar l’activitat; CH: cada hora); Agent (N: netejador/a; 

A: alumne/a; PT: personal treballador a l’espai);. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola La Closa 
Esterri d'Àneu 

 

 

 

 

ÚS D’AULES PER A EXTRAESCOLARS EDIFICI ESCOLA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
16:00-
17:00 

Anglès 
Aula 5 
(fins 
16:40) 

Música per 
xics 
Aula 
psicomotricitat 
Teatre 
Aula 6è 

Música per 
xics 
Aula 
psicomotricitat 
Anglès 
Aula 5 (fins 
16:40) 
Teatre 
Aula 4t 

Anglès 
Aula 5 
(fins 
16:40) 

Escola de 
música 
Aula 5 
(davant sala 
mestres) 

16:40-
17:20 

Anglès 
Aula 2n 

    

17:00-
17:40 

 Anglès 
Aula 3r 
 

Anglès 
Aula 6è 

Anglès 
Aula 5 

 

17:20 – 
18:00 

Anglès 
Aula 3r 

Anglès 
Aula 5è (17:40-
18:20) 

Anglès 
Aula 1r 

  

 


