
PLA D’ACTUACIÓ PROVISIONAL - SETEMBRE 20 

Seguint instruccions del Departament d’Educació i de les autoritats sanitàries, 

l’escola ha elaborat un pla d’actuació perquè el curs 2020-21 es pugui reprendre 

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

persones en el centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots 

els infants a l’educació. 

Aquest pla és provisional. Al setembre l’escola us farà arribar el pla definitiu, 

un cop estigui aprovat pel Departament d’Educació. 

1. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

 

1.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Els grups d’alumnes estaran organitzats de manera estable, per 

classes. Per exemple: P3A (1 grup), P3 B (1 grup), P4 A (1 grup), 

P4 B (1 grup), etc. 

El grup estable estarà acompanyat de la seva tutora o del seu tutor. 

Es tractarà d’un grup de persones que tenen una relació molt 

propera. Per tant, no serà necessari requerir la distància física 

entre persones d’1.5 metres ni l’ús de mascaretes en aquests 

grups de convivència estables. 

 

2. Mesures de prevenció personal 

 

2.1. Higiene de mans 

En els infants, es requerirà el rentat de mans: 

• A l’arribada i a la sortida de l’escola 

• Abans i després de menjar 

• Abans i després d’anar al WC 

• Abans i després de la sortida al pati 

                     En el personal que treballa al centre, es requerirà el rentat de mans: 

• A l’arribada a l’escola 

• Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar 

• Abans i després d’anar al WC 

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

• Abans i després de mocar un infant (mocador d’un sol ús) 

• Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

                     Hi haurà sabó amb dosificador i paper de mans a tots els WC. 

                     Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per al personal de                

                     l’escola. 



2.2. Ús de mascareta 

• P3, P4 i P5: No indicada 

• De 1r a 6è: No obligatòria si l’alumne/a està amb el grup de 

convivència dins de l’aula. Indicada fora del grup quan no es pugui 

mantenir la distància de seguretat d’1.5 metres. 

• Personal docent i no docent: Obligatòria per al personal quan 

imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del grup de 

convivència estable i no es pugui mantenir la distància de seguretat 

d’1.5 metres. 

• En entrar a l’escola, els alumnes de 1r a 6è i el personal del centre, 

hauran de portar la mascareta fins a la seva aula. En els 

passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si 

coincideixen amb altres grups. 

 

2.3. Control de símptomes 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut de les 

seves filles i dels seus fills. A principis de setembre 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 necessàries. 

• Es comprometen a no portar l’infant a l’escola en cas que 

presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o l’hagi 

presentat en els últims 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament a l’escola per tal de poder prendre les 

mesures oportunes. 

La declaració responsable és imprescindible portar-la 

signada com a molt tard el dia que comencen les classes: 

dilluns 14 de setembre. (Estarà disponible a la pàgina web del 

centre a partir de setembre). 

Es facilitarà a les famílies una llista de comprovació de 

símptomes. La família haurà de comunicar al centre si l’infant 

ha presentat febre o algun altre símptoma. 

 

2.4. Neteja, desinfecció i ventilació 

Les instal·lacions interiors es ventilaran abans de l’entrada i la 

sortida de l’alumnat i 3 vegades més durant el dia, almenys 10 

minuts cada vegada. 

La neteja i desinfecció d’espais es realitzarà diàriament. 

Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran 

després de les activitats i de dinar, respectivament. 

 

 



3. Gestió de casos 

 

Davant d’un infant que comença a presentar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 a l’escola: 

• Se’l portarà a un espai separat d’ús individual. 

• S’ha de posar la mascareta, de 1r a 6è (tant l’infant que ha iniciat 

símptomes com la persona que està al seu càrrec. 

• Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-lo. 

• Si presenta símptomes de gravetat, es trucarà al 061. 

• S’informarà als Serveis Territorials del Departament d’Educació. 

La família de l’alumne amb símptomes ha de contactar amb el seu 

CAP per valorar la situació i seguir les recomanacions. 

 

Es realitzaran les següents actuacions, d’acord sempre amb les 

autoritats sanitàries: 

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència 

estable. Es plantejarà la quarantena de tot el grup de 

convivència durant 14 dies. Per tant, interrupció de l’activitat 

lectiva per a aquest grup. 

 

4. Organització del centre 

El curs començarà de manera presencial el dilluns 14 de setembre. 

Els grups estables d’alumnes estaran formats per l’alumnat del curs 

juntament amb la seva tutora o tutor i un espai referent. 

Aquest grup estable es mantindrà junt en les activitats que es portin a terme al 

llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. Els alumnes sempre seran els 

mateixos, no es faran desdoblaments i no es barrejaran amb alumnat d’altres 

grups. 

4.1. Espais 

Es procurarà, en la mesura que sigui possible, que els grups tinguin 

un únic espai de referència. També es procurarà que la rotació dels 

grups a diferents espais sigui la mínima. 

 

4.1.1. Espai menjador 

El servei de menjador escolar, que inclou el menjar i les 

activitats fins a la represa de l’activitat lectiva (de 12.30h a 15h), 

s’organitzarà, sempre que sigui possible, a l’espai habitual del 

menjador de l’escola. 

Depenent del nombre d’usuaris de menjador, s’establiran 

diferents torns per dinar. Si no fos possible garantir l’ocupació 



del menjador en grups estables i no estables amb la distància 

de seguretat, es valorarà la possibilitat que alguns grups 

mengin a la seva aula (espai de referència). 

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del 

menjador. 

L’alumnat es rentarà les mans abans i després de dinar. 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo. 

L’aigua la servirà una persona adulta. 

Les activitats de l’espai migdia es realitzaran preferentment a 

l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup 

estable. Si no és possible, caldrà fer ús de la mascareta. 

Quan es realitzin a l’interior, caldrà garantir la separació entre 

alumnes de grups diferents. També es garantirà la neteja, 

desinfecció i ventilació dels espais abans i després del seu ús. 

 

4.1.2. Espai gimnàs 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure sempre que sigui 

possible. Quan es faci a l’exterior no caldrà fer ús de la 

mascareta ja que estem parlant de grups estables de 

convivència. 

 

4.1.3. Patis 

La sortida al pati serà esglaonada, per torns.  

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixi l’espai de pati 

amb altres grups, hauran de mantenir la distància sanitària d’1.5 

metres. Quan no es mantingui la distància, caldrà fer ús de 

mascaretes. 

 

4.2. Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració en un lloc del centre, s’establiran circuits 

per tal d’organitzar la circulació en llocs i moment determinats. 

 

4.2.1. Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera 

esglaonada. L’alumnat de 1r a 6è haurà de portar la mascareta 

fins que arribi a l’aula del seu grup estable.  

Les famílies només podran accedir al recinte escolar quan ho 

indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de 

protecció: ús de mascareta i distància de seguretat. 

 

4.2.2. Circulació dins del centre 

Es procurarà que no coincideixin més d’un grup estable a 

passadissos i lavabos. Quan coincideixin més d’un grup estable 



caldrà portar mascareta i mantenir la distància de seguretat 

d’1.5 metres. 

 

4.3. Altres activitats 

 

4.3.1. Acollida matinal 

S’habilitarà un espai on es pugui mantenir la distància 

interpersonal d’1.5 metres. Quan no sigui possible, tant la 

persona responsable de l’acollida com els infants, han de portar 

mascareta. 

Cada infant anirà acompanyat d’un únic familiar. Abans d’entrar 

al centre, el familiar es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic. 

Un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1.5 

metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai 

d’acollida. L’acompanyant accedirà al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran 

acompanyats a l’espai on està el seu grup de convivència.  

 

4.3.2. Adaptació de P3 

Durant aquest període l’infant de P3 podrà entrar a l’aula 

acompanyat d’un únic familiar.  

• Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en 

el període d’acollida si presenta o ha presentat en els últims 14 

dies símptomes compatibles amb la COVID-19. Tampoc podrà 

participar-hi si ha tingut contacte estret amb una persona amb 

la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en 

els darrers 14 dies. 

• Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà 

tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància 

de seguretat d’1.5 metres amb la resta de persones de l’aula 

(infants, mestres i persones acompanyants). 

• Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les 

mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir a 

l’escola. 

• Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir a l’escola 

amb la mascareta correctament posada. 

 

4.3.3. Sortides i colònies 

Es realitzaran les activitats previstes en la programació general 

sempre que sigui possible, amb les adaptacions que calgui 

atenent a les recomanacions del Departament d’Educació i al 

de Salut. 

 

 



4.3.4. Extraescolars 

Es realitzaran les extraescolars previstes en la programació 

sempre que sigui possible. Es procurarà que el grup de 

participants sigui el més constant possible per facilitar la 

traçabilitat. 

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. 

L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’activitat. 

Es procurarà que els estris utilitzats siguin d’ús exclusiu. Si no 

és possible, es netejaran i desinfectaran tots els instruments 

utilitzats abans i després de l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


