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1. Introducció 

Aquest curs serà diferent als altres, malgrat tot seran moltes les oportunitats 

d’aprenentatge, de socialització , … de les que gaudiran els nostres infants. 

Hem establert un pla d’obertura a partir dels criteris de seguretat i de sanitat del 

Departament d’Educació o del Departament de sanitat. Per poder fer de l’escola 

d’un entorn segur. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del 

virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

Tots els infants de l’escola fan 5 hores lectives diàries, en lloc de les 6  hores que 

hem fet fins ara primària. 

Els horaris d’entrades i sortides (tant al matí com a la tarda) seran esglaonats. 

S’utilitzaran les dues escales de les que disposa l’escola. Cada grup tindrà un horari 

i una escala d’accés a l’edifici de l’escola assignada  en franges de 5 minuts: 

➔ Pel matí l’entrada s’iniciarà a les 9:00 h. 
➔ Per la tarda la sortida s’iniciarà a les 16:00 h. 

 

2. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas 

de confinament parcial o tancament del centre. 

El nostre primer objectiu és aconseguir l’equitat educativa per a tots els nostres 

infants. Per a fer-ho possible caldrà: 

- L’equilibri emocional dels nens i nenes. Pla tutorial. 

- L’'alfabetització digital dels nostres infants i famílies. 

- Subratllar la importància de l’oralitat i la competència lectora dels nostres 

alumnes. 
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- Treballar a les aules d’una forma globalitzada donant una importància 

cabdal a les competències transversals: aprendre a aprendre, autonomia i 

iniciativa personal i la digital. 

- Implementar la cultura de l'avaluació formativa i formadora. 

- Incidir en els hàbits d’higiene i alimentaris. 

- Connectar amb la natura. 

El curs 20-21 comptem amb experts  que ens ajudaran a aconseguir un bon estat 

emocional de la comunitat educativa:  

● KOMTÜ: un programa que  acompanya en la millora del benestar emocional 

i relacional a les escoles. 

● Introheroïs: projecte per la introspecció. Ajuda als nostres infants  a fer servir 

la intromirada,  a conèixer les pròpies fortaleses i les  febleses. 

Seguim en el projecte de transformació digital, serà el nostre segon any de 

formació. Caldrà planificar una formació a principis de setembre amb les famílies i 

assegurar-nos que totes tenen correu electrònic i s’han baixat l’Apps Dinantia. 

Incidirem a la lectura. El tema del curs  serà el món nano i el Petit Princep,  

posarem a l’abast de cada infant el llibre del Petit Princep (adequat a les diferents 

edats) que treballarem durant el curs i que ens serà de molta utilitat en cas de 

confinament. 

Poc a poc anirem cap el treball globalitzat i no pas segmentat per àrees. El fet que 

aquest curs haguem de determinar dos mestres per a cada grup, a més de 

l’especialista d’anglès i/o música ens ajudarà molt en aquest procés. 

El curs 20-21 estrenem un format d’agenda diferent que ajudarà molt als nostres 

infants a planificar, revisar i autoavaluar-se les tasques a realitzar (full de 

planificació setmanal, calendari setmanal i full de metacognició setmanal). 
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2.1 Organització presencial. 

En cas que tots els grups de l’escola puguin assistir la nostra organització serà la 

següent: 

Grups estables: 

● P3 

● P4 

● P5 

● 1r i 2n (tres grups heterogenis) 

● 3r 

● 4t 

● 5è 

● 6è 

Cada grup tindrà dos mestres referents , a més dels especialitats que els mestres 

referents no puguin exercir. En el cas, que entri l’especialista es prendran les 

mesures de seguretat i d’higiene adequades.  

L’atenció a la diversitat es durà a terme dins de les aules serà la mestra d’educació 

especial la que entrarà a l’aula. Crearem contextos d’aprenentatge diversos que 

proporcionin diferents formes de presentar la informació i de representació tenint 

present l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 

El nostre objectiu és aconseguir la codocència i treballarem per a aconseguir-ho. 

Cal que regulem el procés d’aprenentatge (conèixer el procés d’aprenentatge, 

identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés 

educatiu i prendre les decisions oportunes per regular-lo). Tant en l’àmbit del 

alumnes com en l’àmbit dels mestres. Avaluació formadora i avaluació formativa. 

Els alumnes tindran un espai per al grup estable. Podran anar a fer les 

especialitats a l’aula d’anglès, música, … 
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Les aules “d’especialitats” s’utilitzaran dos cops al dia 

en moments molt diferenciats (matí/tarda)per a que 

es puguin netejar amb l’ajut del nostres alumnes. A aquests els servirà per la seva 

autonomia i presa de consciència del moment viscut i de la importància de la cura 

i de la higiene. 

Aquest curs no podrem barrejar infants de diferents grups, però això no vol dir 

que no fem un treball experimental i  de recerca  a l’aula (seguir les normes 

d’higiene marcades). Hem estat una de les escoles de Barcelona triades per a 

formar part del Laboratori matemàtic d’aquest curs i tot el material prestat pel 

CESIRE de matemàtiques ens ajudarà a suplir les tallers de matemàtiques que 

feien altres vegades. 

També serà un any molt valuós per aprofitar el bosc com una aula més i fer d’ell 

una font d’aprenentatge i coneixement.  

 

2.2 Organització semipresencial. 

En el cas que un grup estable o més d’un hagin de romandrà a casa i els seus 

mestres de referència treballaran per fer possible que els infants puguin seguir la 

seva formación des de casa seva. La feina que es proposarà setmanalment i els 

mestres dels grups estables més la direcció i ls cap d’estudis es reuniran cada 

setmana telemàticament per a fer seguiment dels infants i l’acompanyament a 

les seves famílies. Les activitats es penjaran a la WEB i es faran saber via Dinàntia. 

Posarem tots els mitjans imprescindibles per a fer possible una videoconferencia 

setmanal amb el grup , a més si és necessari es faran vídeotrucades per a fer 

tutories individualitzades. 

El tipus de tasques aniran en la mateixa línia que en la fase dos del nostre  pla de 

contingència del curs 2019-2020. 

Les diferents reunions claustre, … es faran via telemàtica sempre que estiguin 

implicades mestres que estiguin confinades a casa.  
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2.3 Organització telemàtica (tancament de l’escola) 

En aquest cas seguirem treballant com en la fase dos del  nostre pla de 

contingència del curs 2019-2020.  Es pot veure en aquest enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1OhI7OrL5X4nYZkjcShgkVV8i_m2ABh4o/view?usp=sharing 

Amb la diferència que l’agenda ja està preparada per a fer tota la tasca de 

planificació, revisió i metacognició i que tindrem una lectura conjunta de tota 

l’escola: El Petit Príncep a partir del qual podrem treballar un mateix tema 

desecalant-ho al nivell adequat a les edats dels nostres infants. 

3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

Els grups estables es mantindran al llarg de tot l’horari lectiu i no interaccionaran 

amb altres grups, en cas que ho determinessim per a una activitat en concret 

caldria prendre totes les mesures recomanades. Per aquest motiu, aquest curs no 

es faran tallers intercicles. Aquestes agrupacions tant d’alumnes com de mestres 

es mantindran al llarg de tot el curs tan en cas de confinament  parcial, de petit 

grup o total. Hem considerat important fer tres grups estables a CI per a poder dur 

a terme un aprenentatge personalitzat, ja que es troben en un moment clau que 

podrà tenir transcendència en tots els seus aprenentatges propers i també en els 

que es donin en cursos posteriors, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 

També hem prioritzat l’oralitat a educació infantil i per aquest motiu hem 

determinat incloure una MALL a l’equip d’educació infantil. A la vegada, hem 

establert per aquest curs i de forma excepcional que l’anglès es començarà a P5. 

Per altra banda , hem cregut convenient reduir al mínim sempre que ha estat 

possible l’entrada de mestres en un mateix grup estable.  Ens hem trobat 

condicionades degut a que no tothom està capacitat per a fer les diferents 

especialitats. 

Les mestres d’educació especial, la MALL i la mestra d’acollida farà el suport dins 

de l’aula del grup estable. Dins d’aquesta s’habilitarà un espai per poder ser atesa 

dins de la classe. 

 



Pla d’organització de centre  
Curs 2020-21 

7 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents PAE Professionals Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Temporals Estables Temporal 

 
P3 

 
11 

1 tutora 
Maria Cobles 

2 
Bianca Hndez. 
.Teresa Ibañez 

 
1 TEI 

 
 

1 
Anna Herrero 

 
Aula 1.1 

Ludoteca 
Psico 

Biblioteca 

 
P4 

 
20 

1 tutora 
Laura Vílchez 

1 Reforç 
.Teresa Ibañez 

 
1 

Bianca Hndez. 
 

  2 
VOZES 

Anna Herrero 

 
Aula 1.2 

Ludoteca 
Psico 

Biblioteca 

 
P5 

 
22 

1 tutora 
Yolanda Durà 

1 Reforç 
Bianca Hndez 

2 
.Teresa Ibáñez 
Anna Gabarró 

  2 
VOZES 

Anna Herrero 

 
Aula 1.3 

Ludoteca 
Psico 

Biblioteca 

 
 

CI 1 

 
 

14 

 
1 tutora 

Eura Mutiñó 
1 Reforç 

Elisabet Sopesens 

 
3 

Isabel Moreno (PT) 
⅓  

Dani Solà 

 
 

 
 

 
1  

Cristian 

 
 

Aula 2.1 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Filosofia 
Gimnàs 

 
 

CI 2 

 
 

14 

1 tutora 

Eva Hernández 
 

1 Reforç 

Dani Solà 

3 
Elisabet Sopesens 

Anna Gabarró 
Isabel Moreno (PT) 

 

  
 

 
1  

Cristian 

 
 

Aula 2.2 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Filosofia 
Gimnàs 

 
 

CI 3 

 
 

15 

1 tutora 
Núria Cobles 

 
1 Reforç 

Anna Gabarró 

3 
Isabel Moreno (PT) 

Dani Solà 
Elisabet Sopesens 

 
 

  
 

 
1  

Cristian 

 
 

Aula 2.3 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Filosofia 
Gimnàs 

 
3r 

 
20 

 
1 tutora 

Sara Rodrigo 
 

3 
Laura Martín 
Fran Salinas 
Eli Navarro 

1 
educadora 

SIEI 
Marga 
Martín 

 
 

 
1  

Cristian 

 
 

Aula 2.4 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Gimnàs 

 
4t 

 
25 

1 tutora 
Eli Navarro 

 
1 Reforç 

Laura Martín 

 
2 

Fran Salinas 
Sara Rodrigo 

  
 

2 
VOZES 
Cristian 

 
 

Aula 3.1 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Gimnàs 

 
 

5è 

 
 

25 

 
1 tutora 

Júlia Povo 
 

1 Reforç 

Laura Rodriguez 

 
2 

Laura Fndez. 
Elisenda Garcia 

 
 
 

   
1  

Cristian 

 
 

Aula 3.2 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Gimnàs 

 
6è 

 
24 

1 tutora 
Núria Casenave 

 
1 Reforç 

Elisenda Roda 

3 
Laura Fndez. 

Laura Rodriguez 
Elisenda Garcia 

 
1 

Vetlladora 

  
1  

Cristian 

 
 

Aula 3.3 

Anglès (E.O) 
Plàstica 
Música 

Ciències 
Gimnàs 
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Els infants a partir de 6 anys cal que portin la mascareta. Les mestres sempre 

anirem amb mascareta, sigui o no el nostre grup estable. 

Les mestres i professionals que entrin a les aules sent “temporals ” sempre ho 

faran amb mascareta i mantenint la distància de seguretat. 

Els espais no seran utilitzats més de dos cops al dia ni de manera seguida en el 

temps per tal de facilitar la neteja d’aquests. 

 

4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.   

4.1 Organització horària: 

Per poder garantir la gestió d’entrades i sortides i l'organització pedagògica  ha 

calgut una modificació d’horari. Aquesta ha estat aprovada per la nostra 

inspectora. 

A continuació , els horaris marc  dels diferents grups estables: 

NIVELLS  MATÍ   TARDA 

P3  9:30 h.  - 13.00 h.   15:00 h.  - 16:30 h.  

P4 9:25 h. - 13:00 h. 15:00 h.  - 16:25 h. 

P5 9:20 h.  - 13:00 h.    15:00 h.  - 16:20 h.  

CI1  9:10h.  - 13:00 h. 15:00 h.  - 16:10 h.  

CI2  9:10h.  - 13:00 h.  15:00 h.  - 16:10 h.   

CI3 9: 15 h. - 13:00 h.   15:00 h. - 16:15 h.   

3r.  9:05 h. - 13:00 h.  15:00 h. - 16:05 h.  
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4t.   9:05 h. - 13:00 h.  15:00 h. - 16:05 h 

5è.  9:00 h.  a 13:00 h. 15:00 h. a 16:00 h.  

6è. 9:00 h.  a 13:00 h. 15:00 h. a 16:00 h. 

 

4. 2 Gestió d’entrades i sortides. 

Tant a les entrades com a les sortides de l’escola els alumnes a l’igual que les 

mestres portaran posada la mascareta. 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

 
 

Porta principal 

5è 9,00h 16,00h 

3r 9,05h 16,05h 

Inicial 2 9,10h 16,10h 

Inicial 3 9,15h 16,15h 

 
 

Porta d’emergència 

Inicial 1 9,10h 16,10h 

4t 9,05h 16,05h 

6è 9,00h 16,00h 

 
 

Porta principal 

P3 9,30h 16,30h 

P4 9,25h 16,25h 

P5 9,20h 16,20h 

 

Pel que fa al migdia, la majoria d’alumnat de l’escola són becats de menjador, és a 

dir, per cada grup hi ha una mitjana de 5 alumnes que marxen a dinar a casa.  
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L’organització d’aquestes entrades i sortides les farem 

agrupats per grups sempre acompanyats d’una 

mestra dels seu grup estable. Cada grup estable tindrà un punt de trobada. Caldrà 

que la mestra prengui la temperatura als seus alumnes. 

L’entrada a les 15h la farem de la següent manera: habilitarem espais al pati per 

cada grup d’alumnes (d’uns 5 alumnes ) i una mestra del seu grup estable baixarà 

a buscar-los. 

A cada escala hi haurà una persona de suport que recollirà les incidències si fos 

necessari. 

 

 

Si un alumne arriba fora de la seva hora d’entrada, es quedarà a l’espera del darrer 

grup de la seva escala. La persona encarregada de prendre-li la temperatura i 

d’acompanyar-lo a la classe serà la conserge o algú de l’equip directiu o 

administratiu. 

En cas de febre i/o altres indicis . serà l’equip directiu o conserge o administració 

qui contactarà amb la família  si s’escau ,  i s’aillarà al menor en l'espai habitilitat 

com infermeria. En cas, que hagi de marxar a casa sortirà per la porta 

d’emergència. 

L’infant podrà tornar a l’escola quan els informes mèdics així ho avaluïn. Aquesta 

documentació serà custodiada  a l’arxiu documental específic COVID 19 que 

romandrà al despatx del consell directiu. 

4.3 Pati 

Les baixades i pujades al pati les farem per les dues escales que tenim a l’escola. 

TORN DE PATI EDUCACIÓ INFANTIL 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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Espais 
(11,30-12) 

p3: Sorral 
p4: Pista 
p5: Hort 

p3: Pista 
p4: Hort 
p5: Sorral 

p3: Hort 
p4: Sorral 
p5: Pista 

p3: Pista 
p4: Sorral 
p5: Hort 

p3: Sorral 
p4: Hort 
p5: Pista 

 

                                                                                              TORNS DE PATI PRIMÀRIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r. torn 
(10:30 a 
11:00) 

6è.: Pista 
5è.: Amfiteatre 
4t.: Bosc 
3r.: Sorra 

6è.: Sorra 
5è.: Pista 
4t.: Hort 
3r.: Amfiteatre 

6è.: Amfiteatre 
5è.: Hort 
4t.: Pista 
3r.: Bosc 

6è.: Hort 
5è.: Bosc 
4t.: Sorra 
3r.:  Pista 

6è.: Bosc 
5è.: Sorra 
4t.: Amfiteatre 
3r.: Hort 

2n. torn 
(11:00 a 
11:30) 

CI 1: Pista 
CI 2: Sorra 
CI 3: Bosc 

CI 1: Hort 
CI 2: Pista 
CI 3: Amfiteatre 

CI 1: Bosc 
CI 2: Hort 
CI 3: Sorra 

CI 1: Sorra 
CI 2:Amfiteatre 
CI 3: Pista 

CI 1: Amfiteatre 
CI 2: Bosc 
CI 3: Hort 

 

 

4.4 Famílies i professionals. 

L’atenció presencial i telefònica d'administració es farà a partir de les 9:35 al matí i 

a les 16:35 , fins que tot l’alumnat estigui a l’aula o hagi sortit de l’escola. 

Cap persona adulta, externa a l’equip educatiu, no podrà entrar ni romandre dins 

del centre, sinó és a petició explícita del centre. 

Exepcionalment un adult podrà acompanyar a l’alumnat de P3 seguint sempre 

totes les mesures de protecció establertes, utilitzant macareta i sempre 

mantenint la distància de seguretat. 

Es demana que totes les comunicacions es facin via telemàtica, adreçades al 

correu electrònic de l’escola (a8002897@xtec.cat) o bé al telèfon de l’escola  

(933506600)o bé al de direcció (603555475). Llavors es valorarà si cal que la 

trobada sigui presencial. En aquest cas, caldrà fer ús de les mesures d’ús de 



Pla d’organització de centre  
Curs 2020-21 

12 

mascareta, presa de temperatura i guardar la 

distància reglamentària , a més de l’utilització del gel 

a l’entrada. 

Caldrà fer signar un document per part de la família per a que es comprometin a 

no portar a l’infant a  l’escola en cas que presenti simptomatologia compatible 

amb el COVID 19o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament a la direcció per poder prendre les mesures oportunes. 

Les famílies disposaran d’un llistat de comprovació de símptomes. Aquest mateix 

document farem arribar a tots els professionals que incideixen a l’escola. 

Pel que fa als professionals caldrà que mantenguin les mesures de seguretat. 

 

 

 

 

 

4.5 Espais de reunions. 

- Claustre: sempre que la meteorologia ens ho permeti ho farem en un espai 

obert sinó en un espai (gimnàs, aula de psicomotricitat, … però sempre 

mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i ús de gel 

hidroalcohòlic.  

- Cicle: en espais oberts (terrasses, …) o a una aula del cicle mantenint la 

distància recomanada, amb mascareta i ús de gel hidroalcohòlic.  

- Altres: CAD, comissions, ...en espais oberts (terrasses, …) o a una aula del cicle 

mantenint la distància recomanada, amb mascareta i ús de gel 

hidroalcohòlic. Dependrà del número de persones. 

Caldrà tenir totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i altres 

estris. A l’igual que haurem d’evitar amb la mesura del possible de compartir 
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equips, dispositius, … Haurem de ventilar els espais  i 

fer neteja i desinfecció dels estris. 

4.6 Altres activitats: adaptació P3, sortides i extraescolars. 

Adaptació P3:  

● 14 de setembre  1r. torn 9.30h.  a 11.00 h.  
                                                                 2n. torn 11:30h.  a 13:00h. 

 
● 15 de setembre  1r. torn 9.30h.  a 11.00 h. 

                                                                 2n. torn 1.30h. a 13.00h. 
 

● 16 de setembre tots de 9:30h. a 13:00h. 
 

● A partir del 17 de setembre l’horari habitual. 
 
Com ja hem dit anteriorment, només podrà haver un acompanyant per infant. 
 
 
Adaptació P4:  
                           14 de setembre tots de 9:30 h. a 13:00 h. 
 
 
Sortides: 
 

Es portaran a terme les activitats aprovades en la PGA. Moltes d’aquestes  

activitats es duran a terme en l'entorn proper a l’escola, el bosc i els 

vestigis apadrinats en el projecte Patrimonia’m. Sempre no es pugui 

guardar la distància recomanada es farà ús de la mascareta. 

 

Activitats extraescolars: 

Es duran a terme les  aprovades en la PGA amb les adaptacions que 

calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.8 Menjador. 
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El curs vinent farem canvis organitzatius al menjador 

de forma provisional. De manera que un cop passi la 

pandèmia reprendrem el projecte “d’apadrinament”. Ens hem coordinat amb 

l’empresa de menjador Ausolan  i hem acordat que: 

- P3 i P4 menjaran a les seves aules. 

- La resta ho farà  al menjador en dos torns. S’habilitarà un espai del menjador 

que en aquest moment s’estava utilitzant com espai de joc. 

- Menjaran en els grups estables d’aula. 

- Haurà la separació oportuna entre grups estables. 

- El menjar per P3 i P4 es posarà en un carret que serà només d’ús per 

aquests. 

- El menjar serà servit pels monitors de menjador. 

- No es podrà entrar a la cuina. 

- Les tasques que ajuden a l’autonomia personal  de moment no podran dur 

a terme. 

 

 

 

- A l’estona de temps lliure dins del temps de migdia estaran al pati en espais 

diferenciats seguint el model de l’escola. En cas de pluja els infants 

romandran en el seu espai estable.  

Pel que fa a l’equip educatiu, administratiu, … podran usar el servei de menjador. 

Caldrà habituar dos espais: un per als que mengen amb carmanyola i un altre pels 

que mengen del servei de menjador. 

NOMÉS PODRÀ ENTRAR AL LA CUINA EL PERSONA AUTORITZAT I AMB 

MASCARETA. 

Dependrà de quines siguin les darreres instruccions de salut i educació, anirem 

modificant  i/o ampliant l’ús del temps del migdia. 
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5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas 

de COVID-19. 

Al despatx hi haurà un arxivador amb una còpia de les targetes sanitàries i els 

telèfons de contacte tant de famílies com de mestres, o d’altres professionals. 

A cada classe hi haurà penjat un registre de totes les mestres, monitors, … que han 

estat en contacte amb el grup estable. 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 
 

    Menos de 14 anys                                                         Majors de 14 anys 
     Febre o febrícula                                                          Febre o febrícula 
     Tos                                                                                    Tos 
     Dificultat per a respirar                                              Dificultat per a respirar 
     Mal de coll                                                                      Mal de coll 
     Congestió nasal                                                            Alteració del gust o de l’olfacte 
     Mal de panxa                                                                 Vòmits i/o diarrees 
     Vòmits i/o diarrees                                                        Mal de cap 
     Mal de cap                                                                      Malestar 
     Malestar                                                                          Calfreds 
     Dolor muscular                                                             Dolor muscular 
 

 

 

 

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

de les següents situacions: 

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

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

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

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

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-
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2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor 

i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre educatiu:  

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent. 

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

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

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

accions:   

En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família 

per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

 

Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al 

domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària 

de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del 

sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic.   

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

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  Si es decideix 

realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran 

d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment 

es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 
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seguiment dels contactes estrets.  Si hi ha un cas 

positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a 

través dels Serveis Territorials.  

Els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments 

parcials o total del centre serien:  

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

grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 

grup.   

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 

edifici...): tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de 

contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància 

epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència 

d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.   

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

convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té  

●  

consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena 

dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer 

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

podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 

també durant 14 dies.  

 

Quan un mestre o un altre professional rep un resultat positiu cal que ho 

comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 
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L’equip d’atenció primària de referència serà informat 

també per l’equip directiu amb qui es mantindrà el 

contacte periòdic. 

 

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Per minimitzar al màxim els riscos hem cregut convenient. 

● Cada infant guardarà el seu material en un estoig a primària. Aquest estoig es 

quedarà a l’escola. 

● Eliminem les capses d’esmorzar d’aula. Cada infant en el moment de baixar al 

pati treurà el seu esmorzar i deixarà la carmanyola en la seva motxilla. 

● Les jaquetes, peces d’abric i la motxilla es deixaran als penjadors fora de l’aula. 

● Cada infant portarà la seva ampolla o cantimplora amb l’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# = neteja i desinfecció   n = neteja 

 

QUAN? Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Més d’una 
vegada al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   10 minuts 3 
vegades/ dia: 
hora del pati, 

 També sempre 
que hi hagi canvi 

d’aula 
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menjador, 
sortida. 

Manetes i poms 
portes i finestres 

    
# 

 A càrrec de les 
mestres 

Baranes i 
passamans 

escales 

    
# 

 Personal de 
neteja 

Superfície de 
taulells i 

mostradors 

    
# 

 A càrrec de la 
conserge. 

 
Cadires i bancs 

    
# 

 A càrrec de 
l’alumnat i les 

mestres. 

Grapadores i 
utensilis 
d’oficina 

  
# 

  
 

  

Aixetes    #  Personal de 
neteja 

Arxius i armaris 
comuns 

 #     
 

Botoneres 
ascensor 

   # 
Personal de 

neteja 

  
 
 
 
 

Material 
electrònic: 

netejar amb un 
drap humit amb 
alcohol propílic 

70º 

Ordinadors: 
teclats i ratolins 

 #    

Telèfons i 
intèrfons 

 #    

Interruptors    # 
Personal de 

neteja 

 

Fotocopiadores    # 
Personal de 

neteja 

 

 
 
 
 

QUAN? Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Més d’una 
vegada al dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS 

 
Ventilació de 

l’espai 

   10 minuts 3 
vegades/ dia: 
hora del pati, 

menjador, 
sortida. 

  
També sempre 

que hi hagi canvi 
d’aula 
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Superfícies o 
punts de 
contacte 

freqüent amb 
les mans 

    
# 

  
A càrrec de 

l’alumnat i les 
mestres. 

Terra    #  Personal de neteja 

Materials de jocs  n #   A càrrec de 
l’alumnat, les 
mestres i el 

personal de neteja. Joguines de 
plàstic, fusta... 

 n #   

Joguines o 
peces de roba 

 

NO FACILITAREM AQUEST MATERIAL 

 

Llibres   

# 
   A càrrec de 

l’alumnat i les 
mestres. 

 
 

QUAN? Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Més d’una 
vegada al dia 

Setmanalment Comentaris 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades al dia 

Superfícies on 
es prepara el 

menjar 

# #     

Plats, gots, 
coberts... 

 #    Aigua calenta o 
aigua freda 

diluïda en lleixiu. 

Gerres       

Fonts d’aigua    #   

Taules i cadires # #     

Taulells  #     

Utensilis de 
cuina 

 #     

Taules comuns # #     

Terra    #   

 
 
 

QUAN? Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Més d’una 
vegada al dia 

Setmanalment Comentaris 
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LAVABOS I DUTXES 

Ventilació de 
l’espai 

   10 minuts 3 
vegades/ dia: 
hora del pati, 

menjador, 
sortida. 

  

Rentamans    #   
Especialment 
després de l’ús 

massiu (després 
del pati, de dinar) 
i sempre al final 

de la jornada. 
 

A càrrec del 
personal de 

neteja. 

Inodors    #  

Dutxes  #    

Terra i altres 
superfícies 

   #  

Cubells de 
brossa, bolquers, 

compreses... 

   
# 

  

 
 

QUAN? Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament Més d’una 
vegada al dia 

Setmanalment Comentaris 

ZONES DE DESCANS (aula P3) 

 
Ventilació de 

l’espai 

   10 minuts 3 
vegades/ dia: 
hora del pati, 

menjador, 
sortida. 

  

 
 

Llitets 

   
# 

  També quan 
canvia l’infant que 

l’utilitza. 
 

A càrrec del 
personal de 
menjador. 

Terra   #   També si hi ha un 
canvi de grup 

d’infants. 
 

A càrrec del 
personal de neteja. 

 

Altres 
superfícies 

   

# 
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Rentat de mans. 
La mesura més efectiva per preservar la salut dels 

infants així com del personal docent d’aquests grups estables és la higiene de 
mans. 
Per aquest motiu es requerirà que tots els membres del grup es rentin les mans: 
● Abans i després d’esmorzar. 
● Abans i desprès d’anar al WC. 
● Abans i després d'entrar un espai de l'escola. 

 
 
Organització del rebuig 
A cada classe hi haurà una paperera on es tirarà els mocadors i tovalloletes d’un 
sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria. 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. 
 
Materials 
Eliminarem les cortines, peluixos, nines de roba, … 
Pel que fa a les joguines i jocs cal seguir les següents indicacions depenent el 
tipus de material: 

- Plàstic dur: rentar-les diàriament. 
- Fusta: s’han de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base 

d’alcohol propílic al 70 graus. 
 

Els instruments  musicals caldrà netejar-los i desinfectar-los després de cada ús. 
 
 


