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Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 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. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien aplicant 

les mesures sanitàries de protecció. 

Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi 

la immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i 

l’augment de la traçabilitat dels casos. 

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un 

escenari diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’obtingui la immunitat 

de grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del primer trimestre del curs 

escolar 2021-2022. Aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de 

l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la 

immunitat de grup. 

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia per covid-19.  

Salut. Generalitat de Catalunya. Agost de 2021 

 

1.Organització pedagògica 

 

1.1 Tutories 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable 

d’alumnes amb una tutora i un espai referent.  Es tractarà, per tant, d’un grup de 

persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permetrà que no sigui 

necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat  establerta en 1,5 

metres en aquests grups de convivència estables, per la qual cosa, es mantindrà la 
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ràtio habitual des de P3 fins a 6è. A dia d’avui l’ús de la mascareta és obligatori en 

espais interiors. També és obligatòria en espais exteriors si es barreja més d’un grup. 

Quan intervinguin altres docents o personal 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 la ventilació i l’ús de la mascareta. 

1.2 Especialitats  

Seguint les recomanacions del Departament d’Educació en el seu pla d’actuació 

d’enguany i amb la voluntat que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat 

possible donant continuïtat a l’aprenentatge tal com el fèiem, es mantindran les 

especialitats durant tot el curs, els grups de convivència estable romandran junts en 

el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva i es potenciarà que es treballi en 

espais exteriors sempre que sigui possible.  

1.3 Personal de suport per a l’atenció a la diversitat  

Es dona prioritat a que la tutora estigui el màxim d’hores amb el seu grup estable. A 

més a més, en l’etapa d’Educació Primària es mantindrà el suport d’atenció a la 

diversitat amb la presència d’una persona que actuarà com a suport a l’aula. Això 

permetrà treballar amb grups reduïts essent una bona manera de poder atendre tota 

la diversitat a l’aula i poder oferir un aprenentatge més individualitzat.  

La presència de la mestra d’educació especial es prioritzarà en aquells grups de 

convivència on les necessitats i les característiques dels infants requereixin més de la 

seva intervenció directa.  

En el cas de les persones externes que donen suport educatiu a alumnes amb NEE, 

entraran a fer la intervenció directa amb els alumnes assignats, utilitzant mascareta i 

totes les mesures higièniques establertes en els protocols. 

1.4 Organització pedagògica en cas de confinament parcial  

En cas de confinament parcial d’un grup-classe durant un període de 10 dies es 

procedirà de la següent manera: 

1.4.1 Educació Infantil. Cicle de petits (P3-P4-P5) 
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Les tutores entregaran  a cada infant una carpeta que inclou: un escrit  dirigit a les 

famílies on s’explica l’organització i el funcionament pedagògic i comunicatiu durant 

aquest període; suggeriments per al dia a dia i materials didàctics amb propostes que 

en cap cas son amb sentit obligatori ni se n’espera un retorn.  

Es dona la possibilitat a les famílies de comunicar-se amb les tutores. A tal fi es facilita 

un correu electrònic (domini epdg)  directe de contacte amb ella. Per aquests casos, 

i depenent de les circumstàncies, es podrà acordar de manera excepcional, un altre 

mitjà de comunicació i relació. En funció de les demandes i les necessitats es valorarà 

conjuntament entre tutora i família com s’establirà l’eventual connexió. 

1.4.2 Educació primària 

Per al cicle de grans, cada alumne tindrà el seu compte fet a partir del Gsuite for 

Education. Aquesta eina permet utilitzar el correu com a via de comunicació amb els 

infants, així com l’aplicació classroom per fer diferents activitats i/o propostes. 

Cada alumne utilitzarà el seu compte de correu per comunicar-se amb el tutor i 

especialistes. Aquest compte i contrasenya el proporcionarà l’escola amb 

l’autorització de les famílies i amb limitacions d’opcions establertes per l’escola. 

Les propostes de treball es penjaran al classroom de cada alumne, tant les del tutor 

com les dels especialistes. Aquesta eina facilitarà el retorn i les correccions o 

anotacions pertinents per part de tot l’equip educatiu. 

L’endemà de l’inici de confinament la tutora convocarà una videoconferència amb el grup-classe 

per tal d’organitzar el període. 

En els cicles de mitjans i de grans, la mestra convocarà una reunió on line l’endemà del confinament 

amb l’objectiu de presentar la proposta pedagògica que es realitzarà i organitzar el període de 

confinament, tant pel que fa a les tasques com als horaris de les videotrobades de seguiment de 

tutoria i amb els especialistes. 

Per tal d’assegurar el benestar emocional dels infants es contempla la possibilitat que el professorat 

faci un seguiment telefònic sempre que es consideri necessari.  

1.5 Protocol en cas de confinament d’un nen o nena 
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En cas que un nen o una nena hagi de quedar-se confinat per ser contacte estret d’un 

cas positiu, sense estar confinat tot el seu grup classe, s’actuarà de la següent 

manera. 

Si es queda a casa les 48h d’espera a que passin els símptomes o està a l’espera de la 

prova PCR, l’escola no seguirà cap protocol, entenem aquest temps com a malaltia 

comuna i es seguirà el mateix treball com fins ara, quan torni a l’escola se’l posarà al 

dia del treball realitzat com es fa normalment en una falta d’assistència per malaltia 

comuna. 

Si el confinament és més llarg, la docent de reforç covid es posarà en contacte 

telemàticament amb el nen o nena per organitzar el període de confinament i fer el 

seguiment. Aquesta docent es coordinarà amb la tutora i especialistes i enviarà al nen 

o nena les propostes de treball que es vagin fent a classe via classroom.  Si cal resoldre 

dubtes es realitzarà una videoconferència entre la docent de reforç i el nen o la nena 

per a resoldre’ls.  

1.6  Organització en el cas de tancament total del centre 

S’aplicaran les mateixes mesures que en el cas d’un confinament parcial i s’afegiran 

les mesures pertinents si es dona el cas. 

En el cas d’un tancament de tota l’escola es mantindrà una comunicació fluïda amb 

les famílies. Aquesta comunicació es farà a través dels e-mails de les famílies. Amb 

aquelles famílies que mostrin més dificultat per accedir a les eines tecnològiques, bé 

sigui per dificultats en la comprensió de l’idioma o per altres, es farà el seguiment via 

telèfon, per assegurar que tot l’alumnat i totes les famílies estan al dia del 

funcionament i organització i poder garantir la igualtat d’oportunitats de tots i de 

totes.  

A principi de curs passarem un qüestionari per tal de constatar la realitat dels recursos 

digitals de què disposen les famílies.  

Aquells nens i nenes que durant el curs estan atesos per la mestra d’educació 

especial, l’EAP i/o d’altres professionals del centre, en seguirà fent el seguiment via 

telemàtica. Les reunions amb EAP, SS i serveis externs es continuaran fent via 

telemàtica com es va fer durant el confinament.  

Es realitzaran cicles virtuals (tutores i especialistes que entrin en aquell trimestre), un 

cop a la setmana per coordinar-se. 



 

 

7 

 

2. Organització de grups d’alumnes, de professionals i d‘espais 

 2.1 Taula de relacions 

Grups Alumnes 
Docents 

Personal Suport 
Educatiu 

Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

 nombre 
Nombre i 

nom 
nombre 

Nombre i 
suport 

Nombre i 
suport 

nom Nom (horari) 

P3 (1) 25 
1 

V.S. 
3 
 

1 TEI 
 

 
1 

aula 
/Passadís/ 
lavabo P3 

Aula música 
Dc i dj  12 a 13h 

P4 (1) 25 
1 

S.M. 
 

3 
 

 
 

aula 
/Passadís/ 
lavabo P4 

Aula música 
Dll 12 a 13h 

Dj  15:30 a 16:30 

P5 (1) 23 
1 

C.T. 
3 
 

  
aula 

/Passadís/ 
lavabo P5 

Aula música 
Dm 10 a 11h 
Dv 12 a 13h 

1r (1) 25 
1 

L.C. 
5 
 

  Aula 1r 

Aula música 
Dc  10 a 11h 
Dv 15:30 a 

16:30h 
Aula plàstica 

Dv 11:30 a 13h 

2n (1) 25 
1 

E.P. 
5 
 

 
1 
 

Aula 2n 

Aula música 
Dj  9 a 10h 
Dm 15:30 a 

16:30h 
Aula plàstica 

Dj 11:30 a 13h 

3r (1) 25 
1 

E.A. 
 

5 
 

1 
ASPASIM 

1 Aula 3r 

Aula música 
Dc 15:30 a 

16:30h 
Dv 10 a 11h 
Aula plàstica 
Dj  9 a 10h 

 

4t (1) 21 
1 

I.C. 
5 
 

 1 Aula 4t 

Aula música 
Dll  15:30 a 16:30 
      Dj 10 a 11h 

Gimnàs 
Dll 11:30 a 13h 

5è (1) 25 
1 

E.L. 
5 
 

  Aula 5è 

Aula música 
Dll 10 a 11h 
Dc 9 a 10h 

Aula plàstica 
Dm 9 a 10h 

Gimnàs 
Dc 11:30 a 13h 

6è (1) 20 
1 

L.A. 
5 
 

  Aula 6è 

Aula música 
Dm i dv 9 a 10h 

Gimnàs 
Dm 11:30 a 13h 
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2.2 Espais interiors: estables de referència i compartits 

Cada grup-classe tindrà com a espai estable la seva aula.  

L’aula de música, la mediateca i el gimnàs seran d’ús compartit per tots els cicles en 

franges de temps diferenciades. L’ús d’aquestes aules estarà distanciat en horari per 

tal de ventilar. Donat que el taller de plàstica i l’aula d’anglès són espais amb menys 

ventilació, i d’acord amb el que estableix la normativa, s’hi treballarà amb mig grup. 

Les hores d’especialitat de plàstica i anglès que s’hagin de realitzar amb el grup sencer 

es duran a terme a l’aula estable o amb mig grup a l’exterior. 

A infantil, tal com es va fer el curs passat, i per ampliar l’espai de l’aula, el passadís 

estarà separat per cortines en tres espais com a continuïtat de l’aula. Els nens i nenes 

de P3 utilitzaran els lavabos de la seva aula, els de P4 els lavabos del passadís i els de 

P5 els lavabos de l’entrada de l’escola, sempre sortint per la terrassa. 

En els passadissos i els lavabos vetllarem perquè no coincideixin més d’un grup 

estable. Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la 

distància interpersonal d’1,5 metres i la mascareta. 

2.3 Espais exteriors 

L’experiència del curs passat ens va deixar una molt bona referència respecte a l’ús 

pedagògic dels espais exteriors de l’escola. Enguany, vetllarem perquè continuï sent 

igual de profitós. 

2.3.1 Organització dels esbarjos  
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Donades les possibilitats que ens ofereix el nostre entorn, les seves dimensions i 

distribució, que permeten una sectorització i una circulació fluïda de persones sense 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ESBA

RJO 

PETIT

S 

11- 

11:45 

 

Sorral 

P3-P5 

Virginia – Paqui -

Carolina – 

P5 

Carolina 

P3-P4 

Virginia – Paqui -Silvia 

P4-P5 

Silvia - Carolina 

P3  o P4 

Virginia + Paqui o 

Silvia 

Suport Meritxell -Vale Meritxell Meritxell Meritxell Roser (11:30 – 12) 

Parc 

politja 

P4 

Carolina 

P3 

Virginia - Paqui 
   

suport Guillem Roser    

Parc 

del 

mig 

    
P5 

Carolina 

suport     Guillem 

Parc 

dalt 
  lliure 

P3 

Virginia - Paqui  
 

 

suport    Guillem  

Terras

sa 

parvul

ari 

    

P3  o P4 

Virginia + Paqui o 

Silvia 

 

ESBA

RJO 

MITJA

NS I 

GRAN

S 

11-

11:30 

 

Pista 1 
6è 

Isabel + Laia 

5è 

Esther L + Marta 

6è 

Laia + Esther L 

5è 

Esther L + Maite 

3r 

Elisabeth + 

Anna 

Pista 2 
5è 

Esther L + Roser 

6è 

Maria + Lurdes 

2n 

Esther P + Roser 

4t 

Isabel + Anna 

1r 

Loida +Esther P 

Font 

lleó 
 

3r 

Guillem + Elisabeth +Toñi 

4t 

Isabel + Marta 

2n 

Esther P + Lurdes 

5è 

Esther L + Maite 

bosqu

et 

4t 

Lurdes + Maria 

2n 

Esther P + Anna 

1r 

Loida + Maite 

3r 

María + Elisabeth 

6è 

Laia 

Parc 1  
1r 

Loida + Roser 

3r 

Elisabeth + Anna 

6è 

Laia + Roser 

4t 

Isabel + Roser 

Substi

tut 
 Maria Maite Maite Maite 

Parc 2 
3r 

Elisabeth + Maite 

4t 

Isabel + Maite 

5è 

Lurdes + Maria 

1r 

Loida + Marta 

2n 

Lurdes + Vale 
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perill d’aglomeració, creiem convenient que l’estona de l’esbarjo s’organitzi en un 

torn; en alguns casos podrà haver-hi a la vegada dos grups estables en la mateixa zona 

(pista o parc) i es permetrà la seva interacció si es fa ús de la mascareta. 

A l’entrar i sortir de l’aula per anar al pati, ens haurem de rentar les mans bé amb gel 

o amb aigua i sabó i deixarem les finestres obertes per ventilar l’espai. 

Educació Infantil continuarà esmorzant cadascú amb el seu grup classe; farà ús tant 

de la terrassa comú i contigua a les tres classes,  del sorral a la planta baixa i del parc 

pròxim a l’escola (Parc del Guinardó), del qual l’Ajuntament va cedir des del curs 

passat, tres espais en la  franja horària d’ 11 a 12, un per a cada dia de la setmana. 

L’alumnat de primària esmorzarà fora de l’aula i no s’aixecaran per anar a jugar fins 

que hagin acabat de menjar.  

2.3.2  Espai del 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 mantenint els grups estables no serà necessari l’ús de 

mascareta. L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives. 

2.4  Espai del menjador 

Les mesures que es prendran al temps de migdia venen marcades per les directrius 

donades pel Departament d’Educació i de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.  

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

mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable. 

Entre l’escola i l’empresa s’ha marcat un protocol que ajuda al desenvolupament 

pedagògic i funcional de l’espai de migdia i que permet complir totes les mesures 

sanitàries marcades. Aquest protocol es pot anar canviant al llarg del curs, per 

millorar el funcionament del temps del migdia. 

Cal tenir en compte les següents condicions: 



 

 

11 

- Cada grup de convivència tindrà un monitor de referència estable. Els 

monitors, hauran de fer servir la mascareta en tot moment. 

-  Al menjador, cada grup ocuparà un espai diferent dels altres grups. 

- S’hauran de rentar les mans abans d’entrar al menjador i en sortir. Per 

tal de poder realitzar aquesta acció cada grup de referència tindrà un lavabo 

assignat.  

- A primària continuarà havent-hi dos encarregats de cada classe  per 

parar i desparar la taula o fer d’altres tasques: servir l’aigua, el pa, les 

amanides. Es farà exclusivament per al seu grup de convivència.  

- A l’hora d’apropar-se (deixar els plats) a la línia de cuina, caldrà mantenir 

distància i fer ús de la mascareta.  

- Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire 

lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui 

possible cal fer ús de la mascareta.  

- També es poden utilitzar espais interiors per a infants pertanyents a un mateix 

grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació. 

2.4.1 Distribució general  

El servei de migdia es realitzarà en tres torns, en el primer torn menjaran els/les 

alumnes d’infantil, en el segon torn els/les alumnes de 1r,2n i 3r i en el tercer torn 

dinaran 4t, 5è i 6è. L’espai de menjador es netejarà i es ventilarà després de cada 

torn.  

Les taules es disposaran intercalades; taules d’infantil i taules de primària, d’aquesta 

manera es crea la separació necessària per a que puguin entrar els tres grups junts al 

menjador. Es disposaran agrupades de manera que tot un grup de convivència 

estable hi tingui cabuda. 

Les entrades sempre seran per la porta exterior del menjador, pel sorral. Les sortides 

es faran sempre pel passadís interior. 

Distribució dels espais durant el temps de migdia: 
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Durant el primer torn fan pati de 1r a 6è: 2 grups al bosquet i font de lleó, 3 a la pista 
i 1 fent un taller (espai interior). Durant el primer pati hi haurà grups barrejats i duran 
mascareta. 
Durant el segon pati cada grup disposarà d’un espai propi i podran anar sense 
mascareta. 

2.4.2 Utilització de l’espai del menjador per part del personal de l’escola. 

El personal de l’escola utilitzarà l’espai del menjador per esmorzar i dinar. Disposarà 

de taules reservades especialment, que en cap cas seran utilitzades pels infants.  Tots 

els adults han de mantenir la distància d’una cadira entre persona i persona. Tothom 

ha d’entrar al menjador amb mascareta, i només treure-se-la en el moment de 

menjar.  Si el nombre d’adults supera les 10 persones, s’haurà d’anar a menjar a la 

sala de mestres, respectant les mateixes mesures sanitàries. 

És obligatori netejar-se les mans a l’entrada i a la sortida del menjador, i per a utilitzar 

els electrodomèstics comuns: cafetera, microones, nevera, escalfador d’aigua, etc. 

 

2.5 Espai 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 atenció a la ventilació correcta de 

l’espai.  

- Els Claustres i la formació del professorat es faran prioritàriament de forma 

presencial vetllant per garantir el compliment de les mesures sanitàries 

vigents. Sempre que sigui possible a l’exterior. 

- Les reunions de cicle es faran en un espai aula o bé la sala de mestres. 

- Les reunions individuals amb les famílies es realitzaran a l’aula del grup-classe 

sempre que sigui possible o bé a l’espai exterior. Es mantindrà la distància d’un 

metre i mig, seguint el protocol de ventilació i l’ús de mascareta. 

- Les reunions amb coordinacions externes, en la mesura del possible, es 

realitzaran via e-mail, telefònicament o de manera virtual. En el cas de què es 
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faci presencial, es faran a l’aula seguint el protocol de mesures de prevenció 

personal. 

- Les reunions de l’Equip Directiu amb coordinadores de cicle, amb famílies i 

altres agents educatius es realitzaran a la biblioteca de l’escola o l’aula petita 

en el cas que sigui possible. En cas contrari es buscarà una aula on l’espai 

possibiliti les normes de distanciament i ventilació. 

3- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

Per realitzar les entrades i sortides de l’escola de manera esglaonada i evitar 

aglomeracions l’escola obrirà, com en el curs passat,  dues portes: la del carrer Garriga 

i Roca i l’entrada que dona al parc. 

Per poder portar a terme aquest protocol de manera segura i eficaç, serà molt 

important la puntualitat de tothom, famílies i personal treballador de l’escola. 

Els pares i mares només accediran 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 seran els mínims possibles limitant tant com 

sigui possible la seva estada als accessos del centre educatiu. 

En el cas d’infantil, l’adult acompanyant podrà romandre durant més estona a l’espai 

a l’aire lliure de la terrassa. 

No es podran entrar a l’escola ni cotxets, ni bicicletes, ni patinets, etc. En el cas de les 

famílies que necessitin venir amb cotxet, aquest es podrà deixar al replà on esperarà 

el grup de 3r, un cop aquest hagi entrat a l’escola. A la sortida, també podreu deixar-

los en el mateix espai. 

L’alumnat que entri per la porta del parc que no arribi a l’hora, haurà d’anar 

directament a l’entrada del carrer Garriga i Roca i esperar a què hagin entrat tots els 

altres grups establerts en el protocol per entrar els últims.  



 

 

14 

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

mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada fins a la seva aula. 

  

3.1. Entrada a les 9 hores. 

A les dues portes de l’escola sempre hi haurà una persona encarregada d’obrir i posar 

el gel hidroalcohòlic. En una porta hi haurà un membre de l’equip directiu i a l’altra el 

conserge, juntament amb les tutores. L’equip directiu i el conserge aniran alternant 

d’espai setmanalment. 

Porta del parc. La porta s’obrirà a les 9h i es tancarà a les 9’10h. Entraran els grups de 

1r i 2n 5è i 6è. Tenint en compte que la majoria de nens i nenes de 5è i 6è venen sols, 

aquests seran els primers en entrar i aniran a les seves aules un cop posat el gel 

hidroalcohòlic.  

 Nens i nenes de 5è: esperaran just davant la porta per ser els primers en entrar, 

la tutora els esperarà a l’escala de darrera de 1r. 

 Nens i nenes de 6è: esperaran on hi havia la taula de fusta del parc i entraran 

després dels alumnes de 5è, la tutora els esperarà a l’escala del mig de la pista.  

 Els nens i nenes de 1r entraran després de 6è. S’esperaran en el caminet marcat 

en el mapa,  la tutora els esperarà a l’entrada per anar a la seva aula. 

 Els nens i nenes de 2n entraran després fent el mateix protocol. Esperaran en 

el caminet marcat en el mapa,  la tutora els esperarà a l’entrada i aniran a l’aula 

per l’escala del mig de la pista.  
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Per la porta de l’entrada principal del carrer Garriga i Roca entrarà i sortirà 

l’alumnat d’educació infantil i de 3r i 4t. La porta es tancarà a les 9:10h 

 Els nens i nenes de 4t esperaran a l’espai que ocupa la rampa, la tutora els 

recollirà,  posarà gel i aniran a la seva aula per l’escala exterior.  

 Seguidament, entraran els alumnes de 3r, que s’esperaran a l’escala d’accés a 

l’escola. La tutora els recollirà, es posaran gel, accediran per l’escala exterior i 

per l’escala del mig de la pista fins a la seva aula. 

 Quan 3r hagi accedit a l’escola, ho farà P4. Els nens, nenes i un familiar de P4 

esperaran al replà on hi ha l’arbre, la part dreta de la nostra Tipuana. Entraran 

els nens, nenes i un únic familiar per l’escala d’accés a l’escola, es posaran gel 

i pujaran a la terrassa per l’exterior.   

 Els nens i nenes i familiar de P5 esperarà al replà on està l’arbre, la part 

esquerra de la nostra Tipuana. Entraran els nens, nenes i un únic familiar per 

l’escala d’accés a l’escola, es posaran gel i pujaran a la terrassa per l’exterior.   
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 Els nens i nenes i familiar de P3 esperaran al costat del banc i de les escales 

d’accés al parc, i entrarà a l’escola després de P4 i P5 per la rampa o bé l’escala. 

Es posaran gel i accediran a la terrassa per l’exterior. 

La terrassa d’Educació infantil estarà senyalitzada en 3 espais i un petit passadís per 

on circularan les famílies. En cap cas es pot entrar a les aules. Els nens i nenes d’infantil 

que entrin a partir de les 9:10h seran acompanyats a la seva aula pel conserge. Les 

famílies que han entrat a acompanyar els fills d’infantil es podran quedar a la terrassa 

fins a les 9:20h com a màxim a l’espai senyalitzat per cada grup. 

 

3.2 Sortida a la tarda. 

Cada grup realitzarà la sortida amb la mascareta posada per la porta que ha entrat. 

A Educació Infantil s’obriran les portes a les famílies a les 16:20 i aniran a buscar el 

seu fill/a esperant a l’espai de la terrassa assignat. Igual que a l’entrada, només pot 

accedir un adult per nen/a a recollir-lo. Es sortirà per l’exterior i per la rampa.  

Porta del parc: 1r i 2n sortiran a les 16:25. Els nens i nens de 1r esperaran al pedrís de 

la seva aula.  Els de 2n esperaran a les escales de la pista. Els responsables del grup 
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avisaran als nens i nenes perquè surtin un cop hagin vist al familiar que els ve a 

buscar.  

Els nens i nenes de 5è i 6è sortiran de la seva aula a les 16:30 amb la mestra, els de 

6è baixaran per l’escala del mig de la pista i els de 5è per les escales laterals.  Sortiran 

directament aquells/es que tenen l’autorització per marxar sols. Els que han d’esperar 

a què els vinguin a buscar,  ho faran pel costat dret de la porta. 

Porta principal: Els nens i nenes de 3r i de 4t sortiran a les 16:30 per l’escala exterior. 

Un cop a baix, 3r esperarà al banc i 4t al sorral esperant que se’ls avisi per sortir.  

Les famílies que tinguin fills/es que han d’acompanyar a diferents portes, poden fer-ho 

en el torn i porta del fill/a més petit, seguint sempre les mateixes mesures de protecció 

i higiene. A la sortida, el germà o germana gran ho farà per la porta del més petit, 

anant de manera autònoma fins a la porta, i serà controlat en aquell punt per els 

mestres que hi hagi, no podent sortir si  no te autorització per fer-ho fins que la 

mestra visualitzi a la família. 

 ENTRADA  SORTIDA 

PORTA 

GARRIGA I ROCA 

 

4t 9:00 (rampa) 16:25 (esperen banc) 

3r 9:00 (replà) 16:25 (esperen sorral) 

P4  9:00 ( reixa) 16:20- 16:30 

P5 9:00 ( arbre Tipuana) 16:20- 16:30 

P3 9:00 (escales parc) 16:20- 16:30 

    

PORTA PARC 

 

5è 9:00 (davant la porta) 16:30 (esperen costat dret 

porta) 

6è 9:00 (banc parc) 16:30 (esperen pista) 

1r 9:00 (caminet establert) 16:25 (esperen pedrís) 
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Es recomana que durant l’espera, tant a l’entrada com a la sortida, tothom porti la 

mascareta posada i guardi les mesures de distanciament d’un metre i mig. 

 

3.3 Entrada i sortida dels nens i nenes que van a dinar a casa. 

Els nens i nenes que van a dinar a casa, sortiran a les 13 hores i entraran a les 15:30 

per l’entrada del carrer Garriga i Roca. Respectant sempre les mesures d’higiene i de 

distanciament que marca el protocol. 

 

4. Mesures de prevenció personal 

4.1 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). 

4.2 Higiene  de mans 

2n  9:00 (caminet establert) 16:25 (esperen al’escala) 
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Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels 

alumnes així com del personal docent i no docent. 

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 lavabo i  

▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida a l’espai d’esbarjo).  

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha 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 lavabo;  

▪ abans i després d’anar al lavabo;  

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

▪ com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. A cada aula i a cada espai, hi haurà un dosificador 

de gel hidroalcohòlic. 

 

4.3 Ús de mascareta 

En aquest moment l’ús de la mascareta és obligatori per a personal del centre i 

qualsevol persona que entri al recinte escolar i alumnat de primària excepte quan 

estiguin amb el grup bombolla en un espai exterior. En funció de la immunitat assolida 
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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.  

Col·lectiu 
 

Indicació 

Educació infantil 
 

No obligatòria 

Educació primària Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 

 

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

norma UNE. 

4.4 Requisits d’accés als centres educatius 

 

 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.1 

 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 10 dies anteriors.  
 

1 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. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors rinorrea (secreció 

exagerada de mucositats nasals), odinofàgia (dolor de gola en empassar) i cefalea (mal de cap).  
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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-CoV2, 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. Malgrat l’evidència és escassa, es consideren, en 

infants,  malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

No poden accedir al Centre les persones que presentin alguna de les següents 

circumstàncies i que no estiguin vacunades amb la pauta completa: 

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular (excepte si es tracta d’un cribatge). 

- Convivents d’una persona diagnosticada de covid-19. 

- Convivents d’una persona que està a l’espera de resultat de PCR o altra prova 

de diagnòstic i que es tracti d’un cas sospitós. 

- Persones que estan fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. 

Sí que poden accedir al centre educatiu els contactes de contactes estrets d’un cas 

positiu.  

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a 

l'alumnat que no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests 

criteris* per a l’atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia 

de la covid-19:  

A) Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront de la 

covid-19  
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B) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i 

d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19  

*En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d’atenció a 

aquest alumnat. 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els 

infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una 

valoració del servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en 

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, obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un 

col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc hauran de ser 

valorades pel servei de prevenció de riscos laborals. 

4.5  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, signaran 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 al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 

14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

Les famílies disposaran d’un llistat de comprovació de símptomes (veure annex 1). La 

família i/ o l’alumne/a ha 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. 

L’escola disposa 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. 
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5. Altres activitats 

5.1 Acollida matinal i de tarda 

Es continuarà oferint els servei d’acollida matinal de 7:30 a 9 hores, i el de la tarda de 

16:30 a 17 hores. L’acollida es continuarà realitzant en el menjador de l’escola, ben 

ventilat i amb possibilitat de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres amb la 

resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

El menjador ha de quedar ventilat un cop hagin marxat els nens/es. Com a línia 

general, i d’acord amb el que estableix la normativa, es prioritzarà la ventilació dels 

espais interiors per sobre del confort tèrmic.  

A l’entrada, els nens i nenes poden entrar acompanyats d’un sol progenitor fins a 

l’entrada de l’edifici. És obligatori entrar sempre amb la mascareta i posant-se gel 

hidroalcohòlic. L’entrada de l’acollida es realitzarà per la porta principal del carrer 

Garriga i Roca. 

En aquest espai, l’alumnat s’agruparà per cicles ocupant una taula separada de la 

resta de grups i fent ús de la mascareta. Els nens i nenes d’infantil, donat que no 

porten mascareta hauran d’estar a la taula amb els companys del grup-classe i sempre 

separats de la resta de grups. Es contemplarà que els nens i nenes puguin utilitzar  el 

sorral amb un material específic per aquesta estona.  

Pot haver-hi una capsa per grup-classe amb material que sigui d’ús exclusiu pel grup 

amb llapis, folis, colors, tisores... 

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. Un dels monitors s’encarregarà dels nens/es 

d’Educació Infantil, 3r i 4t, i l’altre de 1r, 2n, 5è i 6è.  

Els nens i nenes de 3r i de 4t, romandran al sorral fins que entri el seu grup per pujar 

conjuntament amb la resta de la classe. Situant-se: 3r al sorral i 4t al banc. El 

monitor/a acompanyarà als alumnes de P3, P4 i P5 a l’espai de terrassa on trobaran 

les tutores. Sempre accedint per l’exterior i respectant el distanciament entre grups. 



 

 

24 

El/la monitor/a que acompanya als alumnes de 1r, 2n, 5è i 6è, pujaran per l’escala 

exterior a les 8:55. Els alumnes esperaran a la pista en els grupets estables fins que 

entrin la resta de companys/es i la tutora, per tal de pujar a l’aula tots/es juntes. 

A l’acollida de la tarda, els tutors baixaran al menjador els nens i nenes que es queden 

a acollida i es seguirà el mateix protocol que a l’acollida matinal. 

5.2 Adaptació de P3 

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.  

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 i que no hagin estat vacunades, 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 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. Preferiblement l’acompanyant ha de ser una persona amb la 

pauta de vacunació completa. 
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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 la terrassa (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. 

Accés: l’accés dels acompanyants es realitzarà per les escales exteriors de l’edifici. 

5.3 Sortides 

Es duran a terme les activitats i sortides previstes en la nostra programació anual, 

amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent. 

5.4 Extraescolars 

Es duran a terme les activitats i sortides previstes en la nostra programació anual, 

amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent. 

Activitats extraescolars de tarda:  

L’organització de les extraescolars de la tarda segueix la normativa establerta per la 

Generalitat i recollida en els protocols d’Aula2 (Annex2).  

L’inici de les activitats extraescolars serà a l’octubre, seran amb grups de 10 alumnes 

amb un màxim de 15 alumnes, que podran ser de diferents grups del mateix cicle 

(petits, mitjans i grans). Es farà ús de la mascareta. 

Graella d’activitats 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

SALTIMBANQUI 

P3, P4 i P5 

RÍTMICS 

P3, P4 i P5 

PETITS ACTORS 

P4 i P5 

PLAY & SING 

P4 i P5 

FUTBOL 

2n, 3r, 

1r (no poden competir) 

ARTS MARCIALS 

1r, 2n, 3r 

SOBRE RODES 

1r, 2n, 3r 

MULTI-SPORT 

1r, 2n, 3r 

COMIC STUDIO 

1r, 2n, 3r 

DANSES URBANES 

1r, 2n, 3r 

HOQUEI 

4t, 5è i 6è 

CURTMETRATGE I 

CARACTERITZACIÓ 

4t, 5è i 6è 

FUTBOL 

4t, 5è i 6è 

DANSES DEL MÓN 

4t, 5è i 6è 

ARTS MARCIALS 

4t, 5è i 6è 

MULTI-SPORT 

4t, 5è i 6è 

FUTBOL 

4t, 5è i 6è 

WORLD OF MANGA 

4t, 5è i 6è 

ESCACS 

De 1r a 6è (2 grups) 

BÀSQUET 

CB GUINARDÓ 

De 3r a 6è a l’escola Pit 

Roig 

IOGA 

Grup A 

BÀSQUET CB 

GUINARDÓ 

De 3r a 6è a l’escola 

Pit Roig 

IOGA 

Grup B 

6.  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. Per aquest motiu es prioritzarà la ventilació dels espais 

interiors per sobre del confort tèrmic.  

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, 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.  



 

 

27 

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. 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre. 

 

 6.1 Gestió de residus  
 
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans 

o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement 

amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres 

residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de 

llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà 

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

s’introduirà en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal 

com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

7. Mesures especifiques 

 7.1 Organització del material. 

Es recomana que el material sigui d’ús propi però és possible que hi hagi material a 

l’aula d’ús compartit. 

A nivell d’escola 

Per poder aprofitar els espais exteriors per fer activitats, i tenint en compte que les 

aules s’hauran de ventilar contínuament, demanem que els mesos de fred, la roba 

que portin de casa els abrigui bé.  

A educació infantil tot el material de construccions i de joc simbòlic es guardarà 

desinfectat al cap del dia.  El material comú de les tres classes també serà desinfectat. 
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Es demana que cada infant porti un got de plàstic dur, que no es trenqui en cas de 

caiguda, per facilitar que cada nen o nena l’identifiqui de manera ràpida.    

De 1r a 4t, el material comú seguirà el seu protocol però es crearà un material 

individual d’ús diari. L’escola proporcionarà a cada nen/a un petit estoig amb: llapis, 

goma, maquineta i llapis de color. A 3r i 4t també s’inclourà un bolígraf blau, un de 

vermell i un regle de 15 cm. Tot aquest material el reposarà l’escola en cas de que es 

gasti. En els casos d’un mal ús o pèrdua, serà la família la responsable de reposar-ho. 

L’estoig es quedarà a l’aula. 

A 5è i 6è seguirem amb el material individualitzat que es porta des de casa. 

Tots els alumnes de primària hauran de portar una ampolla reutilitzable d’aigua amb 

el seu nom per qüestions sanitàries. Aquesta ampolla o cantimplora anirà i tornarà de 

cada de manera diària, recomanant la neteja de manera periòdica.  

 

7.2 Espais amb poca ventilació  

Es contempla dur a terme les activitats amb molt pocs infants simultàniament, o com 

a màxim mig grup a l’aula d’anglès i de plàstica. Cal mantenir la porta oberta. 

 

8. Promoció de la salut i suport emocional 

Durant els primers dies s’explicarà o recordarà als nens i nenes el protocol higiènic i 

el recorregut de cada grup al moment de l’entrada, la circulació  i la sortida a l’escola. 

Es posaran cartells informatius explicant les mesures i els passos a seguir  (ús de 

mascareta,  rentat de mans,  convivència amb altres grups..) a les portes d’entrada, 

als lavabos, al menjador i en els espais comuns. 

En els grups de primària, s’afegirà un càrrec nou que el portaran a terme dos nens o 

nenes del grup i que serà rotatiu. Les funcions d’aquests encarregats seran: 

 Obrir i tancar les finestres a l’hora del pati i del menjador. 
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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  

 

9. Gestió de casos 

Serà d’aplicació el protocol vigent de Gestió de casos covid-19, quan es detecti un cas 

positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i 

el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 

rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 

objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt 

clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclourà la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut Pública. 

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

compatibles amb la COVID-19 a l’escola, la tutora o la mestra que estigui a l’aula 

trucarà a secretaria o direcció per informar i: 

- Es portarà a un espai separat d'ús individual, al quartet petit on es fan reunions. 

La persona encarregada d’acompanyar es prioritzarà que estigui vacunada amb 

pauta completa. 

- Es col·locarà 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. 

- En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061 i ens 

posarem en contacte amb la nostra referent de salut. 
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- 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 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. 

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o 

la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de 

l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar 

la situació i fer les actuacions necessàries.  

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 de l’escola. 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.  

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

s’escau tancaments parcials o total del centre serien: 

- En 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 els dies 

que termini el departament de salut,  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. Els contactes estrets amb pauta completa 

de vacunació o que hagin estat infectats els 6 mesos previs no han de fer 

quarantena. 

 

- En 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 
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podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 

els dies que determini salut 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 els dies de quarantena. 

 

- 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 els dies establert pel departament 

de salut, 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. En el cas 

que el centre no en tingui, ho seran la direcció i la persona referent de riscos laborals 

del centre. 

Quan es confirma un cas positiu la direcció del centre informarà les famílies dels 

infants que són contactes estrets. La quarantena, en cas que no estiguin vacunats o 

que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, s’iniciarà el dia següent, de 

manera que el grup de convivència estable (GCE) romandrà amb normalitat al centre 

fins que acabi la jornada lectiva, mantenint les mesures de seguretat i evitant el 

contacte amb la resta de grups. Un cop acabi la jornada hauran d’anar directament 

als seus respectius domicilis i no poden fer activitats extraescolars.  

Quan es confirma un cas positiu en un grup de convivència estable s’ha de fer l’estudi 

de contactes a tot el GCE. L’estudi variarà en funció de l’estat de vacunació de 

l’alumne/a: 

- Alumnat amb pauta completa o que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos: 

el centre lliurarà una carta identificativa de contacte estret per a què es puguin fer un 

test d’autodiagnòstic gratuït en una de les farmàcies autoritzades el més aviat 

possible. Si no es fa en un termini de 72 hores caldrà fer quarantena. 



 

 

32 

- Alumnat sense vacuna o amb pauta incompleta: PCR entre el 4t i el 6è dia. Haurà de 

fer quarantena.  

10.- Participació de les famílies 

Les reunions amb les famílies seran preferentment virtuals però es contempla la 

possibilitat que es realitzin de forma híbrida si tenen lloc en espais oberts i/o ventilats, 

respectant l’aforament, limitant-ne la durada i complint les mesures de distancia, 

mascareta i higiene de mans.  

Les entrevistes seran preferentment en format virtual però es contempla la 

possibilitats que siguin presencials, garantint sempre les mesures sanitàries. 

Les festes escolars en espais interiors han de garantir l’agrupament en grups estables 

de convivència. A l’exterior hi podran participar famílies evitant les aglomeracions, 

garantint la distància entre grups i complint sempre les mesures sanitàries. No s’hi 

podrà menjar ni beure. 

Es contempla la participació de famílies en tallers, sortides o activitats puntuals 

entenent que no formen part del grup de convivència estable i complint amb les 

mesures de distància, higiene de mans i mascareta. És recomanable que tant els 

assistent a les reunions, com a les festes o activitats siguin persones vacunades amb 

la pauta completa.     
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1. ANNEX 1. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb 

una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 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 (infants grans i adolescents) 

 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us 

poseu en contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari 

d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre 

equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

**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 quan 

també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula 

 Tos seca 

 Dificultat per respirar 

 Falta d’olfacte i/o de gust 

 Mal de coll 

 Mal de cap 

 Vòmits i diarrees 

 Fatiga 

 Pèrdua de gana 

 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

 Refredat nasal 
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Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de 

les persones i el context epidemiològic del moment. 

 
1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

ANNEX 2. PROTOCOL COVID 19 AULA 2 - ACTIVITATS EXTRAESCOLARS P. GUINARDÓ 

2. Desenvolupament de les activitats: 

1.1. Dansa (Danses del món i Danses Urbanes): 
 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

- Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques al terra). 

- Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i, si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tota la sessió). 

 
2.1. Esports (Futbol, Hoquei, Multi-Sport, Saltimbanqui): 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al 

pavelló, si és el cas. 

- Cal netejar i desinfectar les pilotes i el material després de cada sessió. 

- Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

- En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tota la sessió. 

 

3.1. Arts marcials (taekwondo, judo, karate...) 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 

- Quan es treballi per parelles, es procurarà que es mantinguin estables durant tota la sessió. 

- Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes 

durant tota la sessió. 

 

4.1. Arts plàstiques (Caracterització i Curtmetratges): 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

- Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tota 

l’activitat. 

- Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

- Caldrà netejar i desinfectar el material d’us compartit al finalitzar l’activitat. 

 
5.1. Teatre (Petits Actors) 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
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- Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a terra). 

- Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i, si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tota la sessió). 
 

6.1. Resta d’activitats d’aula: (Rítmics, Play & Sing, Comic Studio i World of Manga) 

- Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

- Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres. 

- Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

- En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir 

les finestres obertes durant tota la sessió 

- Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 

- Caldrà netejar i desinfectar el material d’us compartit al finalitzar l’activitat. 

 

 

3. Entrega i Recollida dels infants /Neteja i desinfecció: 

- Al acabar l’horari lectiu (16,30h) a cada grup i en funció de l’espai on posteriorment es durà a terme l’activitat, se 

li assignarà un racó de la pista marcat amb una cartolina de color, per poder berenar per grups mentre el personal 

de neteja desinfecta cadascun dels espais  de les activitats. 

 
- Durant el berenar, la relació entre els colors d’aquests racons i els espais on es realitzaran 

les activitats serà la següent: 

Racó vermell – infants que realitzin activitat a la terrassa d’infantil. 

Racó groc - infants que realitzin activitat a la pista gran. 

Racó blau - infants que realitzin activitat a l’aula de 1r. 

Racó verd - infants que realitzin activitat al gimnàs. 

Racó lila - infants que realitzin activitat a l’aula de 2n. 

Racó taronja - infants que realitzin activitat a l’aula de 3r. 

 
- Als mestres se’ls hi facilitarà un llistat dels alumnes que fan activitat i, un cop passin per la pista, l’infant es 

dirigirà al racó que correspongui a l’espai de la seva activitat. Els monitors/es  guiaran als infants al racó 

corresponent, sobretot els primers dies i fins que s’hi habituïn. 

 
- Cada monitor s’esperarà en aquest racó de la pista amb la cartolina de color, a l’espera de rebre tots els 

infants per començar el berenar. Els monitors de les activitats del cicle de petits, seran els únics que aniran 

a rebre’ls a l’aula per dur-los a berenar al racó corresponent de la pista. 

 
- Un cop hagin acabat de berenar, es farà neteja de mans de manera ordenada, per grups i al 

lavabo corresponent segons l’espai d’activitat. 

 
- Els lavabos s’assignaran en funció de la proximitat amb els espais d’activitat. D’aquesta manera: Els grups que 

facin activitat a la terrassa d’infantil, utilitzaran el lavabo del costat de  secretaria. Els grups de les activitats de la 

pista i el gimnàs utilitzaran el lavabo de la biblioteca. I els grups d’aquelles activitats a l’aula de 1r, 2n i 3r, 

utilitzaran el lavabo de l’aula de 2n. (Si en cas de pluja haguéssim d’utilitzar l’aula de 4t o la biblioteca, el lavabo 
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de referència seria el de la biblioteca, mentre que si haguéssim d’utilitzar el menjador, el lavabo  seria el del costat 

de secretaria). 
 

- La recollida dels infants al finalitzar l’activitat es farà de manera esglaonada i per grups 

estables de participants. 

 

- Les activitats finalitzaran 15’ abans de l’hora prevista per poder donar temps al procés de 

recollida, ja que la sortida es farà per grups. 

 
- Les activitats finalitzaran a les 17.45h, moment en que es recollirà, s’agafaran motxilles i es  farà neteja de mans, 

de manera ordenada, per grups i al lavabo corresponent segons l’espai  d’activitat. Un cop tots els membres del 

grup hagin rentat les mans amb sabó, el grup de la terrassa d’infantil serà el primer en fer la sortida ja que 

seran al lavabo de secretaria, al costat de l’entrada principal. La resta de grups es dirigiran i romandran als 

racons establerts de la pista, a l’espera de poder baixar. 

 
- El coordinador de centre serà la persona encarregada de fer la sortida amb les famílies i es  comunicarà amb un 

monitor/a, que farà d’enllaç entre el/la coordinador i la resta de grups, per tal de garantir que la sortida es fa 

esglaonada. 

 

- Un cop s’hagin lliurat tots els infants d’un grup, el coordinador s’encarregarà de gestionar la  baixada del següent 

grup amb l’ajuda del monitor/a que farà d’enllaç entre  l’entrada (famílies) i la pista (infants). 

 
- En cas de quedar algun infant per entregar i per tal de poder procedir a la recollida del següent grup, s’habilitarà 

un espai al costat de l’entrada de l’escola, on es pugui quedar a  l’espera que el recullin. Si se n’acumulen varis i 

no es pot garantir la distància de seguretat, serà obligatori l’ús de mascareta. 

 

- Al finalitzar la recollida dels infants, seran el coordinador de centre juntament amb una monitora de 

referència que hi serà cada dia, els encarregats de desinfectar i netejar tots els espais i materials utilitzats. 

 
- En cas de pluja, s’habilitarà la biblioteca i l’aula de 4t (també es poden utilitzar l’aula de 3r o 

el menjador si aquell dia no hi ha d’altres activitats (escacs i/o ioga) pels grups de les 

activitats d’exterior: pista i terrassa d’infantil. En aquest cas el berenar es farà dins de 

cada 

espai procurant entorpir el mínim possible la tasca del personal de 

neteja/desinfecció. 

 

 


