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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya de 2 de 
juliol de 2021 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per 
al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 de 20 de maig. 

Aquest pla ha estat aprovat per Consell Escolar amb data 3 de setembre de 2021 i forma part de la 
Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.  

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les 
màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres 
educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. 

2. OBJECTIU DEL PLA 

- Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions 
d’equitat.  

- L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les 
instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.  

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

- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al 
control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del 
virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

3.1. Grups de convivència estable 

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència estable. El seu principal valor és la facilitat que 
dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels 
casos i dels seus contactes.  

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 
establerta  en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d'un punt de vista de 
salut, té molta importància fer esforços organitzatius per garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest 
grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.   

3.2. Mesures de prevenció personal 

3.2.1 Distanciament físic  

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 

metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en 

qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels 

grups de convivència estables.  

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 ). 
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3.2.2 Higiene de mans  

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

En infants i adolescents, es requerirà el rentat de mans:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  

 Abans i després dels àpats,  

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

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

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

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis,  

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  

 Abans i després d’anar al WC,  

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans amb solució hidroalcohòlica.  

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de mans 
correcte i la seva importància, així com cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat 
de mans.  

 

3.2.3 Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, l’ús 

de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou curs escolar 2021-2022. 

Aquestes són les indicacions quant a l’ús de la mascareta: 

 

La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en compliment de la norma UNE. 

 

 3.2.4 Requisits per a l’accés al centre  

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, 
tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal 
de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós (L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap 
fàrmac). 

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

considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.  
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 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 
anteriors. 

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc 
de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones 
tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

 Malalties respiratòries greus.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 
tractaments immunosupressors).  

 Altres: Diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 
adolescent, etc. 

Per l’alumnat que no es pugui reincorporar al centre educatiu per la situació de la pandèmia es 
requerirà una proposta educativa personalitzada.  

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les condicions 
de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o 
pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un 
col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc hauran d’haver estat valorades pel servei 
de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació.  

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 
entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l’actitud a prendre.  

 

3.2.5 Control de símptomes  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles.  

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la qual:  

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

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

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure l’annex 1).     

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

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne o alumna 
es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura 
diàriament en el moment de l’accés al centre. Tot i que donat el bon resultat que aquesta mesura va 
donar el curs passat l’escola continuara prenent la temperatura a les entrades al centre. 
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3.3 Ventilació, neteja i desinfecció  

D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció 
de contagis en espais interiors. Per això cal seguir curosament les orientacions de ventilació (veure 
l’annex 2). 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, 
procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància d'incloure-la 
dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.  

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions 
d'higiene.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s'aconsella 
utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats puguin fer-se a l'aire lliure.  

3.3.1 Gestió de residus 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 
considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el 
material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduirlo en una segona bossa abans 
de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

3.4 Promoció de la salut i suport emocional  

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a 

molts infants i adolescents. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o 

l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu 

d’infants i adolescents. 

 La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són 

imprescindibles en qualsevol context:  

- Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten.  

- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

- Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

 

3.5 Gestió davant de possibles casos  

Cal aplicar el protocol de mesures de prevenció i protecció de la salut recollides en el Pla d’actuació per 

al curs 2021‐2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i en el Procediment d’actuació 

enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 actualitzat en data 18/10/2020. 

 

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 trobin 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.  
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Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre 
educatiu:  

- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i s’ha de contactar amb el director o la 
directora del centre educatiu.  

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta 
quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat els símptomes, com a la persona que l’acompanyi (en cas que 
es tracti d’una o un menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  

- Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones 
amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tinguin 
alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una 
mascareta FFP2 9/26 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de 
disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció 
individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós.  

- Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per 
vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà 
trucar al 061. 

 

Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes (s’ha fet PCR i no 
TAR):  

- No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable.  
- Només es confinaran els germans i germanes i convivents adults de l’infant o adolescent que 

estudiïn o treballin a un centre educatiu.  

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament de 
les persones convivents. Per tant, els pares o tutors legals i els germans i germanes d’un contacte estret 
no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins a tenir els resultats. 

 

4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

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

 

4.1 Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d’educació infantil fins 
als ensenyaments postobligatoris. 

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

4.2 Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

4.2.1 Criteris per a la configuració dels grups  

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i els 
espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 
referent.  

En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de referència estable. Poden 
formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si 
la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent o una docent i un 
professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 
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A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la 
jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el mateix espai físic. El 
grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada 
grup i el nombre de grups que hagi d'atendre cada docent o professional de suport educatiu i d’educació 
inclusiva. 

Els i les professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres poden entrar als 
centres i a les aules: han de mantenir la distància física recomanada, portar mascareta i aplicar les 
mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és necessari, els i les professionals municipals. 

4.2.2 Organització dels espais 

A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d’alumnes, les aules de grup i 

també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula d’informàtica, 

biblioteca, gimnàs, etc. 

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, etc. 

 

4.2.3 Proposta organitzativa de grups i espais del centre  
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GRUP ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI 

  estable - temporal estable - temporal estable - temporal 
P3 22 Tutor infantil 1  

+ mestre 1/3 
Esp. Música 
 

TEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Atenció 
diversitat/SIEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula P3A 
Edifici nou 

 

P4  26 Tutor infantil 3   Esp. Música 
 

Docent reforç 
0.5 

Aula P4A 
Edifici nou 

 

P5 A 18 Tutor infantil 5 
 

Esp. Música 
Esp. Anglès  

Aula P5A 
Edifici nou 

 

P5 B 17 Tutor infantil 6 Esp. Música 
Esp. Anglès  

Aula P5B 
Edifici nou 

 

1r A 21 Tutor primària 1  Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

 
 
 
 

Aula 1rA 
Edifici nou 

 

1r B 21 Tutor primària 2 + 
mestre 1/3 

Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 1rB 
Edifici nou 

 

2n  22 Tutor primària 3  
 

Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 2nA 
Edifici nou 

 

3r A 17 Tutor primària 4  Esp. Anglès  
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 3 
Edific antic 

 

3r B 17 Tutor primària 5 Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 4 
Edific antic 

 

4t A 23 Tutor primària 6 Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 1 
Edific antic 

 

4t B 23 Tutor primària 7 Esp. Anglès  
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 2 
Edific antic 

 

5è A 20 Tutor primària 8 Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 5 
Edific antic 

 

5è B 20 Tutor primària 9  Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 6 
Edific antic 

 

6è A 24 Tutor primària 10 Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física  
Reforç 

Aula 7 
Edific antic 

 

6è B 25 Tutor primària 11 Esp. Anglès  
Esp. Religió 
Esp. Música 
Esp. Educació Física 
Reforç 

Aula 8 
Edific antic 
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4.2.4 Menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat 

lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais habilitats a tal 

efecte.  

Les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició 

de l’alumnat per grups de convivència estable, mantenint la distància física recomanada entre grups. 

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 
diferenciada d’espais per a cada grup estable.  

També es poden utilitzar espais interiors, en aquest cas cal garantir-ne la ventilació.  

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la 
separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida 
dels infants dels diferents grups. 

4.2.5 Espai de gimnàs 

Es recomana que l’educació física es faci a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui possible, 

evitant la franja horària de més exposició solar durant els mesos de calor.  

Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. 

4.2.6 Patis 

La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l'organització horària del centre cal 

establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en 

compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable.  

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la 

mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús 

de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure 

un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 

La nostra escola considera prioritzar la interacció entre diferents grups de convivència estable a l’espai 

de pati, tot i que s’hagi de mantenir l’ús de la mascareta. 
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4.2.7 Espais de reunió i treball per al personal  

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir el 
distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial 
atenció a la ventilació correcta de l'espai. Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les 
reunions han de ser telemàtiques. 

 

4.3 Fluxos de circulació  

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la circulació 
dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

 

4.3.1 Gestió d’entrades i sortides  

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 
d’accessos i el nombre de grups estables.  

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida s’ha de fer per un o diversos grups estables de manera 
esglaonada, tenint en compte les característiques del centre, tant des del punt de vista de l’edifici com 
del volum d’alumnes. Els i les alumnes han de portar la mascareta posada. 
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Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui 
el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han 
de ser els mínims possibles 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.  

S’informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les 
policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.  

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància 
sanitària i han de portar la mascareta posada. 

4.3.2 Circulació dins del centre  

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 
coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 
mascareta.  

4.3.3 Ús d’ascensors  

Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu 
personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.  

4.3.4 Horaris 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per Consell Escolar.  

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia determinen la necessitat d’incorporar alguns 
ajustaments. 

Per a configurar-la, s’ha tingut en compte: 

 Tots els accessos disponibles. 

  El nombre de grups que entraran i sortiran per a cada accés 

 
GRUP ALUMNES ACCÉS ENTRADA 

MATÍ 
SORTIDA 
MIGDIA 

ENTRADA  
MIGDIA 

SORTIDA 
TARDA 

P3  22 Porta INFANTIL c/ Marta Mata 
(costat esquerre) 

9h 12,30h 15h 16,30h 

 
 

      

P4  26 Porta INFANTIL c/ Marta Mata 
(costat dret) 

 
9h 

 
12,30h 

 
15h 

 
16,30h 

       

P5 A 18  Porta ESTACIÓ c/ Josep Llobet i Bonastre  
(costat dret) 

 
9h 

 
12,30h 

 
15h 

 
16,30h 

P5 B 17 Porta ESTACIÓ c/ Josep Llobet i Bonastre  
(costat esquerre) 

       

1r A 21 Porta PRINCIPAL C/ Marta Mata 
(costat dret) 

8,50h 12,20h 14,50h 16,20h 

1r B 21 Porta PRINCIPAL C/ Marta Mata 
(costat esquerre) 

8,50h 12,20h 14,50h 16,20h 

       

2n  22 Porta INFANTIL c/ Marta Mata 
(costat dret) 

8,50h 
 

12,20h 
 

14,50h 
 

16,20h 
 

       

3r A 17 Porta ESTACIÓ c/ Josep Llobet i Bonastre  8,50h 12,20h 14,50h 16,20h 
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 (costat dret)     

3r B 17 Porta ESTACIÓ c/ Josep Llobet i Bonastre 
(costat esquerre) 

4t A 22 Porta ESCALES Avda. Montserrat  
(costat dret) 

8,50h 
 

12,20h 
 

14,50h 
 

16,20h 
 

4t B 24 Porta ESCALES Avda. Montserrat 
(costat esquerre) 

       

5è A 20 Porta PRINCIPAL C/ Marta Mata 
(costat dret)  

 
9h 

 
12,30h 

 
15h 

 
16,30h 

5è B 20 Porta PRINCIPAL C/ Marta Mata 
(costat esquerre) 

       

6è A 24 Porta ESCALES Avda. Montserrat 
 (costat dret) 

 
9h 

 
12,30h 

 
15h 

 
16,30h 

6è B 25 Porta ESCALES Avda. Montserrat 
(costat esquerre) 

 

4.3.5 Transport escolar 

Recomanacions sobre el transport en autocar:  

- Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat. 21  

- L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys, 
exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada.  

- No es pot menjar ni beure durant el trajecte.  

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

- Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la 
màxima separació entre els usuaris.  

- Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de separació 
entre els diferents grups.  

- Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant el trimestre. A les 
sortides i colònies s’ha de mantenir la mateixa distribució a l’anada i la tornada quan aquests trajectes 
es facin en un termini de 48 hores.  

- Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal disposar d’un registre de 
l’ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el vehicle. 

 

4.4 Altres activitats 

4.4.1 Acollida 

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

faci a l’interior, els centres han d’habilitar un espai ben ventilat i que permeti mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres.  

Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins cal mantenir la 

distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.  

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

els responsables com els infants a partir de primer de primària han de portar les mascaretes posades. 
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4.4.2 Organització de l’adaptació de I3 

En els centres on es fa un procés d’adaptació a I3 o d’educació infantil de primer cicle, durant aquest 
període, les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i 
seguretat següents:  

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà 
participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb 
simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones estiguin 
vacunades amb la pauta completa. 

Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-
19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia 
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), 
així com dones embarassades han d'avaluar la conveniència de participar en el període d'acollida amb el 
seu equip mèdic de referència, depenent del seu estat vacunal. 

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot 
canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el 
període d’acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver 
contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.  

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de 
mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, 
persones acompanyants i persones educadores).  

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 
abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana el rentat de 
mans a la sortida del centre educatiu.  

Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o 
quirúrgica col·locada correctament.  

Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, seguint les 
instruccions. 

 4.4.3 Sortides,  colònies i extraescolars 

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a 
sortides, colònies i extraescolars, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i 
seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent (actualment punt 5 del  Pla d’actuació per al curs 
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats 
extraescolars i les colònies i sortides escolars revisat a 25 de març de 2021). (A l’espera de rebre el pla 
d’actuació actualitzat) 

Els centres duen a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació general anual, 
d'acord amb el pla sectorial vigent.  

En la mesura del possible, es recomana començar les activitats extraescolars el mes d'octubre, ja que 
d'aquesta manera els centres tindran temps per organitzar-les. 
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5. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

5.1 Funcionament dels òrgans col·legiats 

Les reunions de consell de direcció, cicle i claustre o amb altres professionals d´intervenció educativa, es 
realitzaran preferentment de manera telemàtica. Degut a la manca d’equipament informàtic i 
connectivitat al centre, si aquest format no és possible, es realitzaran de manera presencial. En aquest 
cas es seguiran estrictament les mesures de seguretat i salut (rentat de mans abans i després de la 
reunió, ús de mascareta per a tots els integrants i distància de seguretat de 1,5m) 

Les reunions de consell escolar es realitzaran, en tots els casos, de manera telemàtica, donat que el 
nombre de participants no ens permet fer-la de forma presencial a l’interior de l’escola. 

 

5.2 Canals d’informació i comunicació amb les famílies 

El canal de comunicació establert amb les famílies serà sempre el correu electrònic i el telèfon del 
centre. En cas de confinament parcial o total, es faran servir els mateixos canals i, a més,  el correu gmail 
de grup-classe per a les comunicacions amb el tutor. 

Un altra canal d´informació principal serà la web del centre.  

 

5.3 Reunions i entrevistes amb famílies 

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser preferiblement 
virtuals. És per això que l’escola ha valorat fer-les en aquest format, en considerar que fer un format 
híbrid comportava una diferència d’oportunitats ente les famílies que podien participar de manera 
presencial i les que havien de participar de manera telemàtica. 

També hem descartat la possibilitat de fer-les a l’aire lliure valorant la dificultat de comunicació, 
especialment pel que fa a la resolució de dubtes, en haver-se de mantenir la distància de seguretat 
(1,5m) entre les diferents famílies així com haver d’emprar la mascareta. 

Es prioritzen les entrevistes en format virtual i/o telefònic. Si la família o el professorat considera que 
per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries 
establertes en cada moment. 

5.3 Festes escolars 

Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per garantir 

l'agrupament en grups estables de convivència. En cas que siguin celebracions que es puguin fer en 

espais exteriors, es valorarà la participació de famílies sempre i quan sigui possible mantenir totes les 

mesures higièniques i sanitàries establertes en el pla COVID-19 actual. 

En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per al 

moment pel que fa a la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot 

menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la pauta completa. 
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6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 
TANCAMENT DEL CENTRE 

 

En cas de confinar el grup d'educació infantil, és recomanable que el centre compti amb un dossier o 
proposta pedagògica que, en la mesura del possible, permeti a l'alumnat treballar amb la màxima 
autonomia possible i prendre iniciatives. Aquest material s'ha de lliurar a l'alumnat en el moment de 
confinar el grup perquè pugui anar fent tasques a casa.  

Cal valorar fer petits projectes que puguin fer des de casa, investigacions, reptes, etc., relacionats amb el 
moment maduratiu de l'alumne o alumna i que les estones en què es connecta amb el mestre o la 
mestra serveixin per explicar com se senten, què han fet, explicar contes, etc.  

En cas de confinar el grup d'educació primària cal que el centre tingui prevista quina proposta 
pedagògica ha de portar a terme per a cada grup, així com també els materials que ha de lliurar en cas 
de confinament.  

Si l'alumnat del centre treballa habitualment en format digital, cal garantir que tot l'alumnat té 
disponibilitat d'aparells per poder fer la connexió i seguiment de la docència, així com també lliurar MIFI 
de connectivitat per a qui ho necessiti. A l'inici de curs es recomana enviar un qüestionari a famílies per 
conèixer la disponibilitat de maquinari, així com també per saber si l'alumnat en cas de confinament 
podrà estar acompanyat d'algú que pugui donar-li suport en les tasques educatives.  

El professorat ha de fer el seguiment pedagògic i, en el cas que sigui necessari, telefònic, de l'alumnat 
que està treballant a casa, per garantir el seu benestar emocional.  

Durant els dies que duri el confinament cal assegurar el treball i el contacte amb les diferents persones 
especialistes (anglès, música i educació física) amb propostes pròpies de cada àrea.  

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona. 
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ANNEXES 

 

Annex 1 
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Annex 2 

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el 

marc de la covid-19 
 

El mes de juliol de 2020 es va publicar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en 
el marc de la pandèmia, un document conjunt dels departaments de Salut i Educació que establia les 
bases per tal que el curs 2020-2021 es pogués 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 els infants i joves a una educació de qualitat. S’hi definia l’escola com un entorn segur, amb 
el risc mínim assumible, través de les mesures proposades: grups de convivència i socialització molt 
estable, distanciament físic, higiene de mans, ús de la mascareta, control de símptomes i neteja, 
desinfecció i ventilació. 

A l’octubre de 2020 l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC, i l’Associació 
Mesura van publicar la Guia para ventilación en aulas i el Departament d’Educació, conjuntament amb el 
de Salut, van elaborar les Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-
19, publicades el 5 de novembre de 2020. 

Després, l’11 de desembre IDAEA-CSIC i Mesura publiquen l’ampliació de l’estudi Guia para ventilación 
en aulas, i que es recull a Annexo. Guia de ventilación. Casos prácticos. 

Des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han mesurat les renovacions 
d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural permet assolir les 
condicions adequades als centres educatius. Aquests estudis permeten extreure un seguit de consells i 
recomanacions, aplicables a la resta de centres educatius. 

A partir d’aquesta nova informació el Departament d’Educació, en coordinació amb el Departament de 
Salut, amplia i complementa amb aquest document les recomanacions de ventilació als centres 
educatius. 

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 
ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé 
provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal 
que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. 
Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles. 

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 
centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un 
angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies 
ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i 
permeten obertures menors. 

- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor ventilació. 
És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, 
encara que la superfície oberta total sigui la mateixa. 

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i 
vestíbuls) a l’exterior. 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant 
l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada 
després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de 
l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar 
l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://www.csic.es/sites/default/files/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic-mesura.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Guia_de_ventilacion_CASOS_PRACTICOS.pdf
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Aquest document és susceptible de ser modificat per noves aportacions tècniques i nous 
coneixements en aquest àmbit. 

abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les 
finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per 
renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort 
tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls 
prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells 
de ventilació han d’estar orientats cap el sostre. 

- Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el RITE i 
disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat pel personal 
tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva posada en funcionament assegura la 
renovació de l’aire i, per tant, no és necessària l’obertura de finestres. 

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal 
mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts 
cada hora lectiva. 

- En el cas de les llars d’infants es recomana obrir les finestres per ventilar l’aula durant 5 minuts 
cada 30 minuts d’activitat. 

- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és diferent. Quan 
es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi és més 
elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En casos 
excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs 
permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes. 

- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a les 
persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és recomanable que sigui 
ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació natural, caldrà que les 
finestres romanguin sempre obertes. 

- Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment de 
menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació màxima amb 
totes les portes i finestres obertes de manera continuada. 

 

Altres casuístiques 

En aquells casos que no es pugui aconseguir una ventilació adequada tal com s’indica en aquest 
document, el centre s’ha d’adreçar als serveis territorials als quals pertanyi, que ho derivaran a la unitat 
competent. 

La instal·lació de solucions alternatives requereixen d'una valoració necessària per part del personal 
tècnic del Departament d'Educació per garantir una correcta efectivitat de la mesura. Només el 
Departament d’Educació, a través del personal tècnic, ha d’avaluar les mesures per comprovar la 
renovació de l’aire, i si escau, implantar solucions alternatives que complementin la ventilació natural. 
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Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el 
marc de la covid-19 

El mes de juliol de 2020 es va publicar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia, un document conjunt dels departaments de Salut i 
Educació que establia les bases per tal que el curs 2020-2021 es pogués 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 els infants i joves a una 
educació de qualitat. S’hi definia l’escola com un entorn segur, amb el risc mínim assumible, 
través de les mesures proposades: grups de convivència i socialització molt estable, 
distanciament físic, higiene de mans, ús de la mascareta, control de símptomes i neteja, 
desinfecció i ventilació. 

A l’octubre de 2020 l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC, i 
l’Associació Mesura van publicar la Guia para ventilación en aulas i el Departament 
d’Educació, conjuntament amb el de Salut, van elaborar les Orientacions sobre ventilació en 
els centres educatius en el marc de la covid-19, publicades el 5 de novembre de 2020.  

Després, l’11 de desembre IDAEA-CSIC i Mesura publiquen l’ampliació de l’estudi Guia para 
ventilación en aulas, i que es recull a Annexo. Guia de ventilación. Casos prácticos. 

Des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han mesurat les 
renovacions d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural 
permet assolir les condicions adequades als centres educatius. Aquests estudis permeten 
extreure un seguit de consells i recomanacions, aplicables a la resta de centres educatius.  

A partir d’aquesta nova informació el Departament d’Educació, en coordinació amb el 
Departament de Salut, amplia i complementa amb aquest document les recomanacions 
de ventilació als centres educatius.  

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 
ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, 
convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre 
si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi 
amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores 
possibles. 

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les 
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o 
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les 
portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre 
l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://www.csic.es/sites/default/files/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic-mesura.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Guia_de_ventilacion_CASOS_PRACTICOS.pdf
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- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim 
una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.  

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, 
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida 
i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la 
velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega 
tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal 
escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a 
mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les 
aules com a mínim 30 minuts. 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 
minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per 
millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls 
prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els 
aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.  

- Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el 
RITE i disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat 
pel personal tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva posada en 
funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària l’obertura de 
finestres.  

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 
continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 
centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  

- En el cas de les llars d’infants es recomana obrir les finestres per ventilar l’aula 
durant 5 minuts cada 30 minuts d’activitat.  

- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és 
diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el 
risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a 
l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui 
l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.  
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- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin 
oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és 
recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació 
natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes. 

- Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment 
de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació 
màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera continuada.  

 

Altres casuístiques 

En aquells casos que no es pugui aconseguir una ventilació adequada tal com s’indica en 
aquest document, el centre s’ha d’adreçar als serveis territorials als quals pertanyi, que ho 
derivaran a la unitat competent.  

La instal·lació de solucions alternatives requereixen d'una valoració necessària per part del 
personal tècnic del Departament d'Educació per garantir una correcta efectivitat de la 
mesura. Només el Departament d’Educació, a través del personal tècnic, ha d’avaluar les 
mesures per comprovar la renovació de l’aire, i si escau, implantar solucions alternatives que 
complementin la ventilació natural. 
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Aquest document és susceptible de ser modificat per noves aportacions tècniques i nous 
coneixements en aquest àmbit. 
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