
OBERTURA DEL CENTRE: CURS 2020/2021

Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual

Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del

centre

Organització de grups d’alumnes, docents i espai

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 (veure

l’apartat )

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Aquest pla es farà amb l’acompanyament de la inspecció educativa.

El pla d’obertura de cada centre ha de contemplar, com a mínim, la informació

següent:

El pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.

El director n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre

.

PLA ESPECÍFIC CENTRES 2020-2021
ESCOLA PACO CANDEL

S E T EMBRE  2 0 2 0



CONTINGUT DEL PLA
ESPECÍFIC
A) DIAGNOSI 
• El passat día 13 de març , la societat es va veure

abocada a combatre una pandèmia amb la poca

informació que fins aleshores tenìem de la COVID 19

i els recursos de què disposaven.

A l’escola es van dissenyar tota una sèrie

d’estratègies, de plànning de treball que contemplès

els dos objectius bàsics que creiem eren importants:

el suport emocional a alumnes i famílies i el

contacte amb el nostre alumnat.

Ens podem sentir afortunats. La nostra escola havia

fet una aposta per les noves tecnologies ja feia anys i

ens van trobar en condicions de poder garantir el

repartiment de dispositius mòbils a tot

l’alumnat que no en disposava, des de 3er de

Primària fins a 6è.

Hem de fer una valoració per aquest curs 2020/2021

sobre adquisició de nous dispositius per poder fer

front a un possible confinament. Un cop estudiades

les possibilitats econòmiques i si el Departament

d'Educació té prevista alguna dotació, es prendrà les

mesures adients.

Seguint les instruccions del Departament

d’Educació en referència a

l’obertura de centres educatius al mes de

setembre, el.laborem aquest pla

per donar una visió completa de les estratègies

previstes

PLA ESPECÍFIC CENTRES 2020-2021
ESCOLA PACO CANDEL

J U L I O L  2 0 2 0

OBJECTIU
Aquest Pla d’actuació pretén

establir 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 correcta

gestió de la pandèmia i el

dret de tots infants

i joves a una educació de

qualitat.

INTRODUCCIÓ



B) CONFIGURACIÓ DE GRUPS
·       

De manera general, funcionarem el proper curs amb 18 grups estables:  6 grups d’educació

infantil i 12 grups de Primària

B.1 Alumnes: espais i grups

Actualment a l’escola hi ha el següent nombre d’alumnes:  

Com bé sabeu, el Departament d'Educació va anunciar la disminució de les ràtios d'alumnes i en

casos raonats, l'escola establiria la distribució que creiés oportuna en raó als espais disponibles, al

personal assignat i al respecte al projecte educatiu.

D’aquesta manera, les mesures que es preveuen en el Pla
d’actuació es basen en garantir, en relació amb la
pandèmia, 1) la disminució de la transmissió del virus i 2)
l’augment de la traçabilitat dels casos. Així, es proposen 8
grups de mesures: 1. L’organització a l’entorn de grups de
convivència estables per tal de facilitar la traçabilitat de
casos possibles que es donin en els centres educatius.
Això permet que no sigui necessari requerir la distància
física interpersonal, ni l’ús de la mascareta, en aquests
grups de convivència estables. En aquestes condicions,
des d’un punt de vista de salut, té més importància centrar
els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar-
ne la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre
d’integrants del grup. En el cas que terceres persones
s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents
grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir
rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment el  manteniment de la distància física de
seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la
mascareta.

el mateix text referenciat diu això:



L'Equip Directiu de l'escola Paco Candel mantindrà com a grup estanc o grup bombolla

l'agrupament actual dels alumnes, és a dir, grups de 25 alumnes.

Aquesta no és una decisió presa a la lleugera i ha estat objecte d'un debat profund i exhaustiu de

la nostra realitat com a centre.

Us exposarem, breument, el nostre raonament:

Manca d'espais
Actualment l'escola disposa de tres espais extres: Biblioteca, Sala d'Art i Laboratori. No hi ha cap

altre possibilitat perquè malgrat el menjador és un espai ampli, la coexistència i reconversió en

espai docent és inviable (el curs passat es feien tres torns de menjar i es preveu que aquest serà el

mateix). De la utilització d'espais públics municipals, a data d'avui, no tenim cap notícia.

2. Manca de personal
El Departament ens ha assignat una dotació extra de tres docents "Reforç COVID", del tot

insuficient per cobrir la creació de sis nous grups d'escolarització. Argumenta que els especialistes

d'Anglès, Música i Educació Física siguin tutors, en detriment de la impartició d'aquestes àrees.

Justament les àrees que no hauríen de desaparèixer mai en una escola.

Us assabentareu que hi ha escoles que han optat per aquesta ópció però heu de saber que no és

gratuït: disminueixen i fins i tot s'elimina la música, l'activitat física i l'anglès.

3. Distribució de l'alumnat
Amb la ràtio de 20 alumnes, per cada cicle s'ha de crear un grup nou.

A tall d'exemple: 1er i 2n de Primària = 100 alumnes/20=5 grups.

A la pràctica vol dir: 20 alumnes de 1er A, 20 de 1er B, 20 de 2n A, 20 de 2B i 20 més de 1er i 2n

barrejats (perquè han de ser 20)

Quin criteri hem de seguir? Alfabètic? per número de llista? per què hem de treure a aquests 5

alumnes del grup i no a altres? On queda el suport emocional i el sentiment d'arrelament al grup

en la tornada al cole després de 6 mesos?

4. Per coherència i qualitat educativa
L'escola, tal com diu el text que publica el departament d'educació, establirà les mesures sanitàries,

preventives i de seguretat que calgui perquè els nostres alumnes tinguin un temps escolar de

qualitat i segur.

Tal i com ja us hem explicat, hi haurà una persona adicional a cada nivell d'educació infantil i una

persona adicional a cada cicle d'educació primària.

Es mantenen les especialitats ja que, per exemple,  hi ha un mestre d'anglès per cada cicle.

5. Construïr un entorn educatiu/emocional entre tots
Hem de saber construïr entre tots,  l'entorn que els nostres alumnes, els vostres fills i filles hauran

de viure un temps que està per determinar. Hem de tenir criteri i oferir estabilitat emocional, un

entorn segur i de continu creixement.



TUTORIES

Volem especificar que les tutories assignades són les titulars de les mateixes. Algunes no es podran

incorporar per motius sanitaris, personals i diversos.



Es mantenen els mateixos grups del curs 2019/2020. Es garanteix la inclusió i la hetereogenitat

dels mateixos.

A la plantilla assignada pel curs 2020/2021 s'ha afegit la dotació de 3 mestres més al setembre. La

proposta és assignar 9 mestres a educació infantil (6 tutors + 3 mestres, un per nivell) i 1 mestre

més a cada cicle de la educació primària.

 

           



C. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE
L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Cadascun dels alumnes d’educació especial ates pel SIEI estarà com norma general d’inclusió
assignat a algun grup estable. Per tant si es dona la circumstància d’alguna activitat educativa
conjunta que agrupi aquest alumnat, no pot tenir la consideració de grup estable de
convivència i caldrà adoptar les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes
en aquests casos

En el cas del nostre centre, que comença a funcionar la SIEI, es farà la inclusió als grups bombolles

per tal de facilitar la seva integració. Esporàdicament, quan es consideri necessari,  podran

participar d'alguna activitat concreta en la seva aula SIEI

.

Com a norma general

A l'educació infantil, el centre assignarà un/a mestre adicional per cada 2 classes. Així per exemple,

a P3 hi haurà 2 tutores i un docent que farà tasques de suport.

A l'educació Primària es mantenen les especialitats (Música, Ed. física i anglès) i cada cicle

comptarà amb un docent adicional.

Els especialistes de serveis externs (CREDA i CREDV) realitzaran les seves tasques amb normalitat,

sempre garantint que es compleixen les normes d'higiene i seguretat (ús de mascaretes, rentat de

mans ...)

El centre opta per l'atenció individualitzada dins el grup classe; per tant, serà el vetllador i/o mestre

de suport qui canviarà d'espai i per tant haurà de dur mascareta.

La mestra d'Educació Especial incorpora tot el seu horari lectiu a dins les classes bombolles,

atenent les necessitats del alumnes i el compliment dels corresponents PI'S

.



D. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES. 
Cal identificar:

Tots els accessos disponibles: accés vestíbul principal, accés d’infantil, accés pati, accés gimnàs

Definir quins grups entraran i sortiran per cada accés

Horari de cada grup

El nostre centre està ubicat en mòduls prefabricats. Tenim tres accessos d’entrada i de

sortida (porta de davant, porta del pati i porta del parquing). Dividim els alumnes de forma que

tenen accessos diferents en funció del curs. El pati acollirà la major part dels grups, on hi haurà

unes zones senyalitzades per a cada grup.

.

 

           



L'horari d'entrada al matí no es pot modificar: hem de respectar les franges ja que els alumnes

desinfecten el calçat de carrer i es posen el d'escola.

L`horari de sortida al migdia s'ha escurçat en funció dels alumnes que van a casa a dinar

L'horari d'entrada a les 15 hores s'ha limitat a dos franges: les 15 i les 15:10 hores

L'horari de sortida a les 16.30 hores també s'ha escurçat ja que les recollides són més àgils.

 

Durant el mes de setembre s'ha fet un seguiment dels horaris per tal d'optimitzar les entrades i

sortides dels alumnes.

S'ha modificat l'horari tenint en compte les següents premises:

.

 

           



Al pati HAN DE PORTAR MASCARETA 

E. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO

El pati s'organitzarà en sis espais diferents i cada curs, de manera rotatòria, gaudiran de cada un

dels espais.

Farem 3 torns de pati¨: 

Comunitat petits 10’15 h - 10’45 h (I-3, I-4 i I-5)

Comunitat mitjans 10’45 h - 11’15 h (1er, 2n i 3er Primària)

Comunitats grans 11’15 a 11’45 h (4rt, 5è i 6è)

Cada grup estable tindrà un lloc de referència al pati i aquest serà rotatori durant la setmana,

Com que no podrem garantir al 100% que no es barregin, tothom portarà mascareta.

Els torns de vigilància seràn fixes amb les mestres que intervenen al grup i que estan assignades

al cicle. Les mestres hauran de portar mascareta.

.

.

Sorral i jocs
infantil

zona d'horts zona de picnic

caseta joc
sim

bòlic

Pista: jocs a terra

Pista: circuits



Informació penjada a la pàgina web de centre.

Infomació enmagatzemada com a Document a l'app de l'escola: correu massiu i recordatoris

Alumnes de P3, SIE  i alumnes nous a l'escola: 

Alumnes antics: igual anterior. Videoconferències per resoldre dubtes abans del dia 14 de

setembre.

Reunions d'inici de curs (aprox. octubre 2020) de forma telemàtica amb prèvia tramesa

d'informació rellevant

F. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions
Les reunions del Consell Escolar es faran de forma telemàtica. Ja ho hen fet el curs 2019/2020 i

han funcionat força bé.

Hi ha una determinació, reforçada avui dia 9 de setembre en la Nota de Premsa del Govern,  que

les reunions en general es facin de forma telemàtica. Només en casos excepcionals i sempre

respectant les mesures sanitàries, es pot convocar una família, una reunió, de manera presencial i

sempre que no comporti més de 10 persones.

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies.

Per norma general, el mitjà de comunicació utilitzat ha estat la pàgina web i l'app de gestió.

Entenen que encetar el curs nou requereix un seguit d'accions informatives a les famílies, tant a

les noves incorporacions com les ja existents:

- reunió per meet/zoom EN GRUPS REDUÏTS per explicar el Pla específic i resoldres dubtes.

(JULIOL/AGOST)

- Atenció individualitzada a començament de setembre (videoconferència)

- Enviament d'impresos d'autoritzacions, formularis, carta de compromís i dossiers per correu

electrònic i pàgina web.

Procediments de comunicació amb les famílies.
La comunicació amb les famílies inclou des de les entrevistes personalitzades fins a les reunions

generals de gran format. Durant el curs se n'han de fer de diverses tipologies : piscina per a P3,

colònies, proves de 6è, preinscripció, etc. Totes les desenvoluparem telemàticament.

De manera excepcional es pot mantenir una entrevista amb una família de manera presencial,

quan la situació així ho requereixi. En aquest cas, s'hauran de prendre les tres mesures bàsiques:

distanciament, mascareta i higiene.

Procediments de formació, atenció i tutorització de les famílies

Durant el confinament hem vist com la bretxa cultural i digital es feia més evident que mai entre

els alumnes, les famílies...

Moltes han anat aprenent durant aquest temps, altres amb ajuda, ha pogut sortir-se prou bé i

amb algunes hem hagut d'intervenir de manera activa, facilitant-vos-els les informacions i guiant

i modelant pas a pas.

Davant la perspectiva d'un curs amb una mínima presencialitat de les famílies, empendrem tot

un seguit de mesures per revertir aquesta situació.

La diagnosi efectuada el curs passat ens indica que totes les famílies disposen de telèfon mòbil

amb connectivitat a internet.

Treballant des de l'app disposen de tota la documentació, impresos, formularis, etc.

Quan aixó no ha estat possible s'ha fet ús del correu electrònic i s'han atès els dubtes i les

demandes que presentaven.

Altre recurs utilitzat és la trucada telefònica.

A tall d'exemple, dir que la matrícula i la gestió de beques ha estat prop del 90% feta

telemàticament.

Per tant, per aquest curs 2020/2021, continuarem amb les mateixes accions que ja es van posar a

la pràctica.

Un altre tema és l'atenció directe a un grup reduït de famílies que sí necessiten una atenció

individualitzada i directe. En aquest cas, es farà de manera presencial, complint amb totes les

mesures sanitàries, i sota cita prèvia.



G. MENJADOR ESCOLAR

Aquest és el Pla previst:

S'hauran de fer tres torns igual que el curs passat. Els alumnes, que fins ara s'agrupàven per nivell,

s'hauran d'agrupar per grup bombolla i podran coexistir en el mateix espai SEMPRE GUARDANT

LES DISTANCIES DE SEGURETAT.

El nombre de monitors es fixarà en funció dels usuaris de menjador.

Els aumnes de P3 i P4 DINARAN A LES SEVES CLASSES.

Els alumnes de P3 faran la migdidda després de dinar respectant els grups estancs, a la seva

classe.





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)

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.

H. PLA DE NETEJA

DISTANCIAMENT FÍSIC I RENTAT DE MANS
Es tracta de les mesures mes efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal

docent i no docent.  Cal potenciar la higiene de mans.

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:

L'escola ha fet possible l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó

amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos

al pati,...) s'ha habilitat la coŀlocació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús de tot el

personal de l’escola (infants, mestres, pas, neteja, consergeria, monitors...)

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

Material necessari

:1  dosificador d’hidrogel davant de cadascuna de les aules del centre.  Despatxos i sales polivalents

incloses. Entrada al centre també. Lavabos

2 .1 pot d’hidrogel a cada classe. Administrarà la mestra.

2 sprays dosificadors per neteja de taules imaterial per classe. Mestre administra.

- Es farà una tria de material a Infantil i es desinfectarà cada dia

- A Primària s'ha adquirit material individual per cada alumne (estoig i complements)

- Rentadora cada dia amb les robes utilitzades.

Protocol

Falta concretar amb l'Ajuntament les hores destinades (a hores d'ara són dues diàries) a la neteja

diaria dels espais en horari escolar.

Tot i així, s'acorda:

- Disposem de classes amb bona ventilació per tant es procedirà tal i com marca la normativa.

ADDENDA ; ORIENTACIONS 5 DE NOVEMBRE SOBRE VENTILACIÓ D'ESPAIS ESCOLARS

.



I. TRANSPORT
Poden barrejar-se nivells a l’autocar.

Han de portar mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula o al lloc on hi vagin. Allà es

seguiran les consignes que marqui l’establiment.

Sortides: Està previst de fer.les. Potenciarem al màxim les sortides a l'aire lliure.

Cal portar mascareta, sempre segons la normativa d'aquell moment,  si no es mantenen els grups

estables i/o la distància de seguretat.

Colònies: S’han de mantenir grups estables.  Potenciar activitats aire lliure i mesures d’higiene i

seguretat.

.



J. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA
Adjuntem document que ens ha passat l'AFA de l'escola

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – CURS 20-21
 

El curs 20-21 serà un curs excepcional degut a l’afectació que està provocant la COVID-19 en el

nostre entorn, i per aquesta raó, des de la Comissió d’Extraescolars i la Junta de l’AFA Paco

Candel, hem pres la difícil decisió de només oferir les activitats extraescolars indispensables  per

garantir la conciliació familiar de les famílies de l’Escola Paco Candel.

 

Creiem que oferir la mateixa oferta d’activitats que en cursos anteriors no és segur ni responsable.

Estem enfront  d’una situació de completa incertesa on els protocols de seguretat van canviant

per a adaptar-se a l’evolució de la pandèmia i aquests canvis continus poden tenir un efecte

negatiu directe sobre les activitats extraescolars. Així doncs, creiem millor deixar ben clar des

d’un principi a les famílies de l’escola que només s’oferirà ACOLLIDA MATINAL i  LUDOTECA PER

LA TARDA amb l’objectiu de poder centrar tots els esforços en garantir totes les mesures de

seguretat i prevenció necessàries.

 Ha estat una dedició consensuada amb l’equip directiu de l’escola, que ha cregut aquesta

mesura encertada, lògica i responsable envers preservar la seguretat dels infants i de les famílies

de l’escola. 

 

Les dues activitats estaran gestionades per la mateixa empresa que el curs passat, Dacor

Educació. Aquesta empresa també s’encarrega de la gestió del Temps de migdia i menjador,

reduint-se, així, el nombre de monitors que estaran en contacte amb els infants, per a més

seguretat.

 

La inscripció tant a l’activitat d’ACOLLIDA MATINAL com a LUDOTECA es durà a terme la primera

setmana de setembre i serà online.

ACOLLIDA MATINAL:

 

Cara el curs 20-21, preveiem que l’Acollida matinal continuarà tenint més o menys el mateix

nombre d’alumnes, uns 70. Es mantindrà la possibilitat d’escollir entre els 2 horaris que sempre

s’han ofert, de 8h a 9h i de 8:30h a 9h. 

 

-      Proposta de protocol de funcionament a acabar de gestionar al setembre amb l’empresa

encarregada de l’activitat:

 

1.    L’entrada es farà per la porta del pati. Els diferents monitors estaran esperant al pati al seu

grup estable. L’entrada a les aules assignades es farà de manera esglaonada i per diferents

passadissos. 

 

2.    Es demanarà a les famílies puntualitat absoluta i no es permetran entrades fora de l’hora

assignada. Cada grup estable només entrarà a l’escola quan estiguin tots els seus integrants. 

 

3.    Serà obligatori que tots els alumnes portin la seva mascareta de casa.

 

4.    Tot i que els grups s’han especificat per cicles en aquesta graella, els alumnes estaran

agrupats per classes per tal de mantenir els grups estables especificats per l’escola.



LUDOTECA PER LA TARDA:
La Ludoteca es farà de 16:30h a 17:30h. Per aquesta activitat preveiem menys assistència.

-      Proposta de protocol de funcionament a acabar de gestionar al setembre amb l’empresa

encarregada de l’activitat:

1.    A les 16:30h tots els alumnes de Ludoteca es traslladaran al menjador i se seuran per grups

estables en les seves taules assignades. Una vegada la resta d’alumnes hagin deixat l’escola,

es traslladaran a les seves aules assignades.

2.    Se sortirà a les 17:30h pel pati i de forma esglaonada per grups estables.

3.    Serà obligatori que tots els alumnes portin la seva mascareta de casa.

4.    Tot i que els grups s’han especificat per cicles en aquesta graella, els alumnes estaran

agrupats per classes per tal de mantenir els grups estables especificats per l’escola.



Desplaçament amb mascareta fins arribar a vestuari

Ús de vestuari. Els grups del nivell  no poden anar en la mateixa franja horària.

Es netegen els vestuaris després de cada ùs.

S'ha demanat a les instal.lacions de Gornal Activa el seu protocol de mesures sanitàries.

PISCINA:
La piscina escolar s'ha programat com cada curs.

Per una banda, tenim l'activitat de piscina inclosa dins la jornada escolar pels cursos de P3 fins a

2n de Primària.

Per l'altra, tenim el programa de Natació Educativa a cicle mitjà, que es gestiona através de l'àrea

d'esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Seguirem els protocols sanitaris recomanats:

PROTOCOL PISCINA GORNAL ACTIVA- PROGRAMA NATACIÓ EDUCATIVA CM
NORMES DE LA INSTAĿLACIÓ
2.1 Arribada dels alumnes a la instal�lació
- Els grups estables de convivència hauran d´entrar a la instaŀlació 15 minuts abans de l’inici de la

seva activitat. L´entrada al vestíbul haurà de ser esglaonada amb un interval de 1-2 minuts entre

grups estables de convivència o el temps necessari per mantenir el distanciament. Personal de la

instaŀlació guiarà i ajudarà als professors a realitzar aquesta entrada.

- És important ser puntuals, ja que l’activitat té un horari concret d’inici i final.

- Dins la instaŀlació serà necessari l ´ús de mascareta en tots els desplaçaments.

2.2 Recorregut fins als vestidors:
- El recorregut dels alumnes des del vestíbul fins als vestidors el realitzaran acompanyats pels

seus professors, que seran qui controlaran el grup.

- Es recomana recordar els/les alumnes no tocar baranes, manetes de les portes...

2.3 Vestidors:
- L’ Ús dels vestidors s’ha de portar a terme dins d’un horari establert, no és podrà entrar abans de

10’ minuts de l’inici de l’activitat i s’hauran de desocupar 20’ minuts després d’haver-la finalitzat.

- L´ús de la mascareta és obligatori dins els vestidors.

- Els vestidors es desinfectaran abans i després del seu ús.

- Cada grup estable de convivència disposarà d´un espai o vestidor per a nens i un altre per a

nenes, separats dels altres grups estables de convivència, si és que n´hi ha. En aquell espai es

podran canviar i deixar la roba de carrer.

- No es podrà fer ús de les dutxes del vestidors. - Personal de la instaŀlació parlarà amb els

professors al vestidor per guiar-los en la sortida esglaonada de grups cap a la platja de la piscina(

si és que coincideixen varis grups en la mateixa hora)

- Tant professors com alumnes hauran de portar la mascareta des dels vestidors fins a la platja de

la piscina ( Recomanem que cada nen/a porti una bossa de plàstic per guardar la seva mascareta

durant l´activitat )

2.4 Arribada a la platja de la piscina:
- Els professors esperaran amb els alumnes a l´entrada de la platja de la piscina fins que el

coordinador o tècnic responsable els reculli per iniciar l’activitat.

- El coordinador o tècnic de piscina portarà cada grup a l´espai habilitat per què els alumnes

deixin les seves pertinences ( tovallola, xancletes i mascareta), sense aglomeracions i sempre amb

un ordre per no barrejar grups estables de convivència

2.5 Dutxes:
- La dutxa és realitzarà tant a l’entrada com a la sortida de la piscina en les dutxes de la mateixa

platja. El personal de piscina ajudarà a que es facin servir sense aglomeracions i respectant els

grups estables de convivència.



2.6 Retorn als vestidors i sortida cap al vestíbul
- Una vegada finalitzada la sessió, el coordinador o tècnics de piscina organitzaran la sortida

esglaonada de grups cap a dutxes i cap a vestidors.

- Els professors realitzaran l'acompanyament dels alumnes des de la platja de la piscina fins als

vestidors i dels vestidors al vestíbul.

- Aquests desplaçaments hauran de ser esglaonats, per tal de mantenir les distàncies de

seguretat entre grups estables de convivència i tant alumnes com professors hauran de portar

posada la mascareta.

- Els professors vetllaran per què els alumnes compleixin la normativa marcada.

3.- NORMES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT
3.1 Estris de bany:
- Tots els alumnes hauran de portar casquet de bany, sabatilles, banyador(equip apropiat) i

tovallola per a la seva activitat aquàtica.

- És obligatori l'ús de casquet de bany i banyador per a realitzar l'activitat de piscina.

- Està prohibit portar rellotges, polseres, etc.. durant l’activitat.

3.2 Duració de l’activitat:
- La sessió tindrà una durada de 40’ minuts.

3.3 Horaris/grups
- Els grups de piscina mantindran en tot moment els grups estables de convivència marcats des

de les escoles. Això implicarà que no es faran proves de nivells i es treballarà els continguts i

objectius de l´activitat amb grups heterogenis.

- Amb la finalitat de dinamitzar adequadament la sessió amb grups de nens/es de diferents

nivells i tenint en compte les mesures de seguretat, es prioritzarà una ràtio no superior a 10

alumnes per tècnic.

- Cada grup disposarà del seu espai durant tota la sessió (no hi haurà rotació d´espais)

3.4 Espais:
- Els espais a utilitzar per cada grup serà obert i suficient per desenvolupar la seva activitat.

(rectangle de paret: 12,5m de llarg x 3,57m d’ampla -2 carrers-)

3.5 Tècnics de piscina:
- Els tècnics i coordinador de piscina vetllaran per mantenir la distància de seguretat entre ells i

els alumnes i aniran amb la mascareta posada en tot moment. En cas que s´hagin de ficar dins l

´aigua per atendre les pors o la falta d´autonomia d´un nen/a ho faran amb mascaretes d´aigua o

pantalles protectores.

3.6 Professorat d’E.F.:
- És recomanable que el professorat d’Educació Física faci el seguiment de l’activitat des de la

platja de la piscina.

- Per entrar a la platja de la piscina s´haurà d´accedir amb la vestimenta adequada( sabatilles de

bany, pantalons curts, samarreta i mascareta)

- Animem al professorat a participar en la dinàmica de la classe per tal de ser un reforç en el

desenvolupament del programa. Només caldrà que el professor ho comenti al monitor per què

aquest l´integri a la sessió.

3.7 Material de piscina:
- Durant l´activitat es prioritzarà l´ús de poc material o material individual i no compartit. En

qualsevol cas, el material que es faci servir estarà desinfectat segons els protocols de desinfecció

de cada instaŀlació.



PISCINA PM GORNAL - CURSETS DE NATACIÓ DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

NORMES DE LA INSTAL�LACIÓ
 

 2.1 Arribada dels cursetistes a la instaŀlació:

-      Cada instaŀlació facilitarà una recollida i entrada esglaonada als cursetistes. Es poden ubicar

“punts de trobada” per grups i/o nivells a l’exterior de la instaŀlació i que el monitor de vestidors

els pugui recollir allà.

-      Es recollirà als nens 20’ abans de que comenci l’activitat.

-      És important ser puntuals, ja que l’activitat té un horari concret d’inici i final per garantir la

seguretat durant tota la estància a la instaŀlació.

-      Dins la instaŀlació serà necessari l´ús de mascareta en tots els desplaçaments.

 

2.2 Recorregut fins als vestidors: 

-   El recorregut dels cursetistes des del vestíbul fins als vestidors el realitzaran acompanyats pels

tècnics de la instaŀlació, que seran qui controlaran el grup. 

-   Els pares dels cursetistes en CAP MOMENT TRASPASARAN LA ZONA DE CONTROL D’ACCÉS,

independentment de l’edat del cursetista.

-  Únicament entraran acompanyats en tot moment els nadons.

-   Es recomana recordar als cursetistes no tocar baranes, manetes de les portes...

2.3 Vestidors:

-   S’habilitarà la zona de dutxes per ampliar la capacitat del vestidor, per tant aquestes restaran

inhabilitades per al seu ús.

-  Els cursetistes realitzaran una dutxa a la platja de la piscina per treure el clor abans d’entrar als

vestidors.

-   L´ús de la mascareta és obligatori dins els vestidors.

-      Els vestidors es desinfectaran abans i després del seu ús.

-      La sortida dels vestidors serà esglaonada per evitar que els grups tinguin contacte amb

d’altres.

-      Els cursetistes hauran de portar la mascareta des dels vestidors fins a la platja de la piscina

(recomanem que cada nen/a porti la mascareta amb el seu nom i una bossa de

plàstic per guardar-la durant l´ activitat ).

2.4 Arribada a la platja de la piscina:           

- El coordinador o tècnic de piscina portarà cada grup a l´ espai habilitat per a que els cursetistes

deixin les seves pertinences (tovallola, xancletes i mascareta), sense aglomeracions i

sempre amb un ordre per no barrejar grups.

2.5 Dutxes:
-   La dutxa és realitzarà tant a l’entrada com a la sortida de la piscina en les dutxes de la mateixa

platja. El personal de piscina ajudarà a que es facin servir sense aglomeracions i respectant els

grups estables de convivència.

 2.6

Retorn als vestidors i sortida cap al vestíbul:

 

-      Una vegada finalitzada la sessió, el coordinador o tècnics de piscina organitzaran la

sortida esglaonada de grups cap a dutxes i cap a vestidors. 

-      Aquests desplaçaments hauran de ser esglaonats, per tal de mantenir les distàncies de

seguretat entre grups estables i els cursetistes hauran  de portar posada la mascareta. 

-      Els tècnics i coordinadors vetllaran per què els cursetistes compleixin la normativa marcada.

-      Es lliurarà als nens 15’ després de finalitzar l’activitat.



PISCINA PM GORNAL - CURSETS DE NATACIÓ DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

NORMES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT

3.1 Estris de bany:

-   Tots els cursetistes hauran de portar  casquet de bany, xancletes, banyador (equip apropiat) i

tovallola per a la seva activitat aquàtica.

-   S’aconsella portar una bossa per a guardar la mascareta durant l’activitat.        

-   És obligatori l'ús de casquet de bany i banyador per realitzar l'activitat de piscina.                                

-   Està prohibit portar rellotges, polseres, etc.. durant l’activitat.

-   En cas que el cursetista no porti algun dels estris necessaris, NO PODRÀ REALITZAR

L’ACTIVITAT.

 

3.2 Duració de l’activitat:

-      L’activitat tindrà una durada de 45 minuts. Aquesta es podrà veure afectada per garantir el

compliment de les mesures de prevenció i seguretat establertes.

 

 3.3 Horaris/grups:

 

-      Els grups de piscina mantindran en tot moment els grups establerts. 

-      Amb la finalitat de dinamitzar adequadament la sessió  i tenint en compte les mesures de

seguretat, es prioritzarà una ràtio no superior a 10 cursetistes per tècnic. Cada grup disposarà del

seu espai durant tota la sessió (no hi haurà rotació d´espais)

3.4 Portes obertes:

-      Durant aquesta temporada NO ES RELITZARAN JORNADES DE PORTES OBERTES per motius

de seguretat.

 

3.5 Espais:

-      Els espais a utilitzar per cada grup seran oberts i suficientment amples per

desenvolupar la seva activitat. 

 

3.6 Tècnics de piscina:

-      Els tècnics i el coordinador de piscina vetllaran per mantenir la distància de seguretat

entre ells i els cursetistes, i aniran amb la mascareta posada en tot moment.

En cas que s´hagin de ficar dins l´aigua per atendre les pors, la falta d´autonomia d´un nen/a i/o

el desenvolupament correcte de l’activitat ho faran amb mascaretes d´aigua o amb pantalles

protectores.

 

 3.7 Material de piscina:

-      Durant l´activitat es prioritzarà l´ús de poc material o material individual i no compartit. En

qualsevol cas, el material que es faci servir estarà desinfectat segons els protocols de desinfecció

de cada instaŀlació.

 

 4.-        ACTUACIÓ EN CAS DE POSITIU PER COVID 19

 

-   Es molt important remarcar a les famílies/AMPAS/escoles que cal avisar en cas de que un

alumne doni positiu per COVID 19 per tal d’avisar a les famílies amb les que el nen/a desenvolupa

l’activitat.

-   En aquest cas, s’aplicarà el “Protocol d’actuació en cas de positiu” elaborat per l’Àrea d’Esports

de l’Ajuntament.



L. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL�LECTIUS DE
COORDINACIÓ I GOVERN



L. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL�LECTIUS DE
COORDINACIÓ I GOVERN



Es portarà a un espai separat d'ús individual.

Es coŀlocarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la

persona que quedi al seu càrrec).

Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o jove.

En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.

M. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE
COVID-19

El centre disposarà d'un protocol en cas de detecció d'un cas compatible amb la COVID19. El

trobareu annexat a aquest documents (pàgina    )

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

No assistirà al centre
L'alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb

COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en

període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb

símptomes o diagnosticada de COVID- 19.

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

COVID-19 al centre educatiu:

Exemple d'infografia enviada a les famílies;

 



N. SEGUIMENT DEL PLA
Es dotarà dels mecanismes de control necessaris pel seguiment de les mesures preses i l'estat de la

pandèmia.

TOTES LES TARGETES INFORMATIVES  ENVIADES A LES FAMÍLIES (60) i que contenen informació

específica i concreta, es considera part d'aquest pla específic.

Estan totes penjades a la pàgina web

Tal i com ens indiquen del departament d'Educació, el Pla serà revisat contínuament en funció de

la pandèmia.



RESUM

QUATRE IDEES BÀSIQUES

L'escola comença el 14 de setembre de manera presencial

L'horari serà l'habitual; de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 hores

Els grups estables coincideixen amb els grups classe i es mantindran tot el curs.

Cada grup estable tindrà un espai fixe, un horari d'entrada i sortida, un horari d'esbarjo, un

lloc assignat d'esbarjo al pati...

L'escola garantirà el compliment de les mesures sanitàries i de neteja.

El pla pedagògic es dissenyarà tenint en compte la possibilitat de confinament parcial o

total.

L'escola tindrà elaborat un pla de contingència davant la detecció d'un cas COVID19

Totes les activitats que es programin respectaran les indicacions del PROCICAT

L'AFA  de l'escola ajustarà la seva oferta i planificació d'acollida matinal i ludoteca de tardes

L'Ajuntament de l'Hospitalet facilitarà el personal necessari per la neteja dels espais durant

el dia.

Aquest pla específic es considera provisional fins a les concrecions que s'han de realitzar al

mes de setembre.

Les famílies col.laboraran amb el centre educatiu en quant al compliment de les mesures

que especifiqui el Pla.

Es potenciarà l'ús telemàtic davant la presencialitat en els següents àmbits: reunions

generals amb famílies, entrevistes, reunions pedagògiques, etc.

Totes aquestes mesures s'incorporaran a la PGA del curs 20/21

1.

2.
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4.
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CIRCULACIÓ DINS EL RECINTE ESCOLAR 1

DEAMBULACIÓ

1.ACOLLIDA MATINAL
Els alumnes que facin ús del servei d'acollida faran ús de dos possibles horaris: a les 8 hores o a

les 8.30 hores. El servei es prestarà en el menjador escolar. 

A les 9 hores, aquest alumnes restaran sota la custódia d'un mestre i s'aniran incorporant amb

els seus grups a l'hora prevista. No es considera un grup estable i per tant, hauran de dur

mascareta.

L'espai es desinfectarà posteriorment.

El material emprat serà d'ús exclusiu d'aquest espai i es primarà el no excès del mateix-

2. ENTRADES i SORTIDES AL CENTRE: ALUMNES
Els alumnes entraran al centre de la manera prevista en el punt  D   pàgina 6

Des del moment de l'entrada i fins que no arribin a la seva classe hauran de dur posada la

mascareta.

Adjuntem un plànol de les vies d'accés.

3.FUNCIONAMENT DELS GRUPS
El pati de l'escola esdevindrà el gran punt de trobada dels diferents grups estables.  A  cada

grup d'alumnes des de P5 fins a 6è se'ls ha assignat un lloc i un emblema al pati.

A l'hora que els correspongui accediran per la porta corresponent i es situaran allà fins que es

pugui realitzar l'entrada a cada classe.

Es permesa, per tal d'evitar aglomeracions a les portes d'accés, l'acompanyament d'un sol

adult. Un cop l'alumne entri pel pati, la responsabilitat de la seva custòdia i deambulació

correspon al centre escolar.

Els alumnes hauran de dur mascaretes
Hi haurà mampares separatòries a cada passadís interior de l'escola que correspon de
manera natural amb els diferents cicles. 



ESPAIS 

ÚS I NETEJA

PISTA ESPORTIVA:

No fer ús dels vestuaris. Sí lavabos.  Desplaçar-se amb mascareta. Portar sprays i secamans.

Desinfecció material cada classe. 

PISCINA
Desplaçament amb mascareta fins arribar a vestuarI

Ús de vestuari. Els grups del nivell  no poden compartir vestuaris.  

PSICOMOTRICITAT         

Ús d'Educació Infantil i SIEI  Desplaçament per centre amb mascareta. 

SALES DE REUNIÓ
S’han de ventilar després de cada ús. Netejar taules i cadires amb esprai. 

Mestre amb 1 família. S’encarrega el mestre quan acabi reunió

Equip de mestres. Cadascú neteja el seu espai.

SALA DE MESTRES
Si no es pot mantenir distància de 1’5m. Obligatori ús de  mascareta.

Hora de dinar. Caldrà fer torns. No hi cabem amb distància.

Ús d'ordinadors. Netejar zona de treball, teclats i ratolins després de cada ús

CLASSES
Ventilació i desinfecció



PLA DE TREBALL EN CAS DE CONFINAMENT

PLANIFICACIÓ

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA AMB SEMIPRESENCIALITAT O
CONFINAMENT.
En cas de confinament, ja sigui parcial (un grup estable) o general (tota l'escola), l'equip

pedagògic ha de preveure les accions i eines necessàries per continuar amb l'activitat lectiva.

Mesures preses ja pel centre
Generar classroom des de 4rt

Plataforma INNOVAMAT Cicle superior

EDUCACIÓ INFANTIL
Tipus de propostes concretes i planificades setmanalment.

Contacte del mestre/s referent:  zoom/ meet alumnes dilluns - dimecres - divendres)

 Meets en petits grups  8 alumnes màxim : Conversa, contes, experiment..

CICLE INICIAL
Contacte diari del mestre/s referent:  zoom/ meet alumnes o ( dilluns - dimecres - divendres) 

( pot fer zoom en l’hora que li tocaria el grup si es considera necessari)

CICLE MIG
Tasques de llengua i mates Càpsules d’aprenentatge-Vídeos tutorials explicatius instrumentals.

Contacte diari del mestre/s zoom / meet alumnes( dilluns - dimecres - divendres)Especialistes

repte o proposta setmanal ( pot fer com en l’hora que li tocaria el grup si es considera

necessari)

CICLE SUPERIOR
Tasques de llengua i mates 

Plataforma INNOVAMAT

Càpsules d’aprenentatge. Vídeos tutorials explicatius instrumentals.

Contacte diari del mestre/s referent ;  zoom / meet alumnes ( dilluns - dimecres - divendres)

Especialistes repte o proposta setmanal ( pot fer zoom en l’hora que li tocaria el grup si es

considera necessari)



RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL

En els centres on es fa un procés d’adaptació a P3 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 establertes a l’apartat de l’acollida matinal. 

ESPAI
Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de

manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati).

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3

vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.

Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona

disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones

acompanyants i persones educadores.

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i

desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.

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

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14

dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb

la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.

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

davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-,

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones

embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida

amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin

simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la

unitat familiar.

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

infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de

persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

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

o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula.

També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

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

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada

PLA D'ACOLLIDA DELS ALUMNES D'INFANTIL 3 I 4 ANYS



CONCRECIÓ; ALUMNES D'INFANTIL 3 I 4 ANYS.
ALUMNES SIEI

El servei de menjador començarà pels alumnes de 3 i 4 anys el 21 de
setembre.*



PLANIFICACIÓ

S'ha elaborat un plànnig d'informació a les famílies de les novetats previstes pel curs vinent:

FAMÍLIES NOVES (3 anys i altres cursos)

S'han realitzat les següents reunions al mes de juliol:

Divendres 31 de juliol a les 16 hores Famílies SIEI

Prèviament a aquestes reunions s'havia enviat via google groups la documentació necessària

que han de signar les famílies.

Es va adjuntar el dossier general del curs 2020/2021 i es va preparar dues presentacions per les

reunions.

FAMÍLIES DE L'ESCOLA
Per aquestes famílies noves i per  la resta de famílies de l'escola, cada dia del mes d'agost,

anirem publicant a travès de l'app petites píndoles informatives amb l'objectiu d'anar

dosificant la informació.

Durant aquest procés, volem aconseguir també un feedback amb les famílies sobre millores a

incorporar. I volem implicar també els nostres alumnes, que prenguin part i interactuin amb

nosaltres.

FAMÍLIES

Famílies novesDijous 30 de juliol a les 10.30 hores

Divendres 31 de juliol a les 9.30 hores Famílies Infantil 3 anys - 1er grup

Divendres 31 de juliol a les 10.30 hores

Divendres 31 de juliol a les 11.30 hores

Famílies Infantil 3 anys - 2n grup

Famílies Infantil 3 anys - 3er grup



PUBLICITAT

Tanmateix, durant el mes d'agost, cada dia,  es publica un avenç d'informació a les famílies en forma
de targeta



A més de la publicació a l'app, aquesta informació es penjarà a la pàgina web

del centre.



PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ

EMPRESA DE NETEJA

A DIA D'AVUI, L'AJUNTAMENT NO ENS HA FET ARRIBAR EL SEU PLA DE
NETEJA NI ELS REFORÇOS EN HORARI LECTIU

ESCOLA

ANNEX AL PROTOCOL ESPECÍFIC PÀG. 10 I 19
PROCEDIMENT PER AL CANVI DE BOLQUER
Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-vos
les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes,bolquer net, crema,
bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la
superfície del canviador. Poseu-vos els guants.
Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li
les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.
Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les de l’infant
metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es
tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una
tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar.
Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar en
una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins
que es puguin rentar.
Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la
superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle
adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha
roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota
de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i
plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec.
Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (vegeu l’annex 2) i llanceu-los.
Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena
i llanceu-les.
Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol ús
per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.
Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.
Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de
plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una
tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.
PAS 8: RENTEU-VOS LES MANS.



PROTOCOL DE DETECCIÓ D'UN CAS COVID19

COM ACTUAR

El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a

través d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes contactarà 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 el

resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de

vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en

determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas,

l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu

serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.

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 aquest grup

.Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici ..) � tot el grup de

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de

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

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

l’espai afectat, també durant 14 dies.

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais � tot el grup de convivència estable té consideració de

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de

nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre

educatiu, també durant 14 dies. Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres

educatius estaran a disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell

sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els Equips d’Atenció Primària hauran d’identificar una o

vàries persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres

educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa Salut i Escola.

Un cop fetes les actuacions descrites en la pàgina 14 s'activa el següent protocol:

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i /o si s’escau

tancaments parcials o total del centre serien:

1.

2.

3.



DOCUMENTACIÓ1.

FULL SEGUIMENT DE SALUT

La documentació que el nostre centre demanarà, arxivarà i mantindrà sempre actualitzada és

la següent;



CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE SALUT (INFANTIL I PRIMÀRIA)



CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE SALUT (INFANTIL I PRIMÀRIA)



Des del Servei de Salut Pública municipal ens han fet arribar un llistat dels referents dels
CAPs de la ciutat, que us traslladem, amb els quals us podreu posar en contacte per fer

la Gestió dels Casos relacionats amb la Covid19 que es puguin produir en els vostres centres.
Així mateix, un trametem, també, el díptic que ha editat el Departament de Salut sobre la
detecció precoç i el seguiment de contactes. En qualsevol cas, podeu contactar amb l'Eva

Ballarin, cap de Secció de Salut Pública, (eballarin@l-h.cat o salutpublica@l-h.cat), que us

podrà ajudar en qualsevol incidència que poguéssiu tenir.
TOT QUEDA REFLECTIC A L'APLICATIU TRAÇACOVID





MESURES EXTRAORDINÀRIES 30.10.2020

Totes les que marquen el Departament d'Educació i de Salut en referència a l'Estat
d'alarma i el toc de queda:

Suspensió de l'activitat de piscina

ADDENDES


