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1.    INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb 

les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones 

als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els 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 aplicant les mesures sanitàries de 

protecció que siguin necessàries. 

★ Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació 

en condicions d'equitat. 

★ L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació. 

★ L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

★ A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en condicions 

de contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

Aquest Pla d’actuació es basa en les directrius establertes pels Departaments d’Educació i 

Salut, concretament en els següents documents: 

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

pandèmia. 

- Les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya. 

- Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022.  

La col·laboració de tota la Comunitat Educativa serà bàsica per tal que totes les mesures es 

puguin complir amb la major precisió possible. Vivim una situació d’incertesa que fa 

necessària l’aplicació d’una sèrie de mesures que comporten modificar diferents aspectes del 

funcionament del Centre. 

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la 

pandèmia. 

Des de l’escola seguirem les instruccions sanitàries per tal que pugui ser un entorn segur, 

amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuir al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a 

la ràpida identificació de casos i de contactes. 

Cal tenir en compte que aquest pla s'adequa a la situació de pandèmia de la zona sanitària a 

la qual està adscrit el municipi d’Esparreguera. 

 El Pla de retorn ha estat valorat i aprovat per unanimitat en el sí del Consell Escolar del 

centre, a la sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2021. 
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Iniciem el nou curs escolar amb la il·lusió de poder recuperar algunes de 

les renúncies fetes el curs passat, malgrat mantenir la necessària 

prudència que requereix el context sanitari. 

Aquest curs serà un nou camí estimulant i ple de nous aprenentatges. 

Ens acompanya una motxilla plena de certeses apreses en els anys 

d’història de l’escola i, també, en el curt però intens recorregut de la 

pandèmia. 

Som conscients que el camí continua estant ple d’incerteses i reptes a 

superar però comptem amb la força de la comunitat educativa del Pau 

Vila, caminant junts, cadascú des del seu lloc per educar els nostres 

alumnes, els vostres fills i filles.  

Agraïm la col·laboració i comprensió de tota la Comunitat 

Educativa per poder portar a terme el present pla d’actuació. 
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2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 

2.1. Seguretat 
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 

la comunitat educativa —incloses les famílies—, els centres educatius han de continuar sent 

espais on l'activitat educativa es pugui dur a terme d'una manera segura i confortable. 

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc 

molt baix respecte de la covid-19, especialment pel que fa a l'afectació clínica que 

desenvolupen. 

 

2.2. Salut 
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una 

prioritat per als departaments d'Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a 

reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

 

2.3. Equitat 
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, 

les persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, van patir —o n'estan patint— 

les conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència als centres permet una 

socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles 

va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. 

Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat sense renunciar a la seguretat 

d'alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

2.4. Vigència 
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant 

això, 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. 
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3. ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU  

 

3.1. Requisits d’accés 
 

Per tal que qualsevol persona pugui accedir al centre educatiu, cal que es compleixin els 

següents requisits:   

 

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 : 
a. febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, 
b. tos,  
c. dificultat per respirar,  
d. mal de coll*,  
e. refredat nasal*,  
f. fatiga, dolors musculars i/o mal de cap,  
g. mal de panxa amb vòmits o diarrea,  
h. pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents)  
i. amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar 

símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta 

causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea 

 
Tampoc poden accedir al centre educatiu: 

 

● Els infants i/o adults que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-
19. 
 

● Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa*  
i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en 
alguna de les situacions següents: 

1. Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 
molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot 
el centre educatiu). 
 

2. Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 
 

3. Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o 
d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si 
es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a 
cribratge). 
 

4. Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 
identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 
covid-19. 

 

* Si tenen una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa. 

 
En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de 
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valorar 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 que l'evidència és escassa, en infants, es consideren malalties o 

condicions de risc per a complicacions de la covid-19: 

● malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors); 

● malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...); 

● malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic); 

● altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu 

en adolescents...). 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no 

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. 

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 

vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada. 
* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest alumnat.  

 

3.2. 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, han de signar una declaració responsable a través de la qual:   

 

 Han de fer 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 10 dies 

i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 

prendre les mesures oportunes. (L’absència de simptomatologia ha de ser sense 

haver pres cap fàrmac).  

 

La declaració responsable per a les famílies caldrà retornar-la abans del dia 13 de 

setembre. S’ha d’enviar al mail del tutor/a. Hi ha dos models, un per l’Educació Infantil 

i un per a l’Educació Primària.  

 

Les famílies han de verificar diàriament, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a 

i comprovar que no tingui elevació de temperatura superior a 37’5º ni cap altre símptoma de 

la taula que adjuntem: 
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3.3. 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:  

 

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  

 

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

comuniqueu a l’escola. La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun 

altre símptoma. 

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.  

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

persones i el context epidemiològic del moment.  

❑ Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)  

❑ Tos  

❑ Dificultat per respirar  

❑ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

❑ Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

❑ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

❑ Mal de coll*  

❑ Refredat nasal* 

 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar  

símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta 
causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea 
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En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a  l’arribada a l’escola. 

A l’escola disposem de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un  

alumne/a es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera  necessari 

prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. 

El centre educatiu disposarà de les dades de contactes de les persones pertanyents a altres  

entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes, en el cas de serveis 

habituals: servei de menjador, servei d’extraescolars, servei de transport i serveis de neteja i 

consergeria.  
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4. MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i a l'espera d'assolir la immunitat 

de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la 

traçabilitat dels casos. 

 

4.1. Grups de convivència estables. 

 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 

facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin.  

Es tracta d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet 

que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta 

en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de 

convivència estable. En aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta 

importància fer esforços organitzatius per garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest 

grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 

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 la ventilació 

i l'ús de la mascareta. 

 

 

 
GRUPS / RÀTIO 

 

P3A 20 alumnes P3B 20 alumnes 

P4A 25 alumnes P4B 25 alumnes 

P5A 18 alumnes P5B 18 alumnes 

1rA 25 alumnes 1rB 25 alumnes 

2nA 25 alumnes 2nB 25 alumnes 

3rA 23 alumnes 3rB 25 alumnes 

4tA 22 alumnes 4tB 22 alumnes 

5èA 26 alumnes 5èB 25 alumnes 

6èA 24 alumnes 6èB 24 alumnes 

 

 

4.2. 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.  D’acord a la 

normativa, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat. 

Per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV2, es 

promourà el distanciament físic entre grups estables de convivència. En aquest sentit, el 

centre ha establert franges d’entrada i sortida esglaonades.  
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4.3. Horaris i indicacions per a l’arribada i la sortida. 

 

Instaurem el PETÓ I ADÉU RÀPID. Preguem el pare/mare o acompanyant (1 adult per cada 

infant/s), deixi l’alumne al camí del color corresponent a l’hora indicada i, sense pujar a la 

vorera, es distanciï per deixar pas als altres nens i nenes i observar, des de la distància, com 

accedeix al recinte escolar. Així esperem evitar AGLOMERACIONS i respectem la distància 

física interpersonal.  

Per garantir el fluxe de circulació i i evitar al màxim les aglomeracions caldrà: 

 

- Ser molt puntuals. 

 

- Respectar les franges horàries establertes per a cada grup. 

 

 

- Cal, en tot cas, que eviteu les trobades a l’exterior del Centre i respecteu al màxim 

les franges horàries i el circuit assignat. 

 

- Recordem que l’ús de la mascareta dins del recinte escolar és obligatori. El recinte 

escolar inclou els patis. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració i implicació en el compliment 

de les mesures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

4.3.1. ENTRADES: 
 

PLÀNOL D’ACCESSOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNS I GRUPS 

 
 

INDICACIONS: 

 Cal RESPECTAR L’HORARI I L’ACCÉS (A,B,C) D’ENTRADA ASSIGNAT a cada grup. 

 Els i les alumnes han d’anar sols/es a l’inici de la línia de color i accediran al recinte escolar 

caminant amb LA MASCARETA POSADA. 

 A cada línia d’accés, el personal del centre posarà GEL HIDROALCOHÒLIC a l’alumnat 

abans d’accedir a les aules. 

 El CONTROL DE SÍMPTOMES, inclosa la presa de temperatura, és responsabilitat de les 

famílies. 

 

El dia 13/09/21 el 
torn de les 8:55 

entrarà  les 8:50. 

Al migdia l’horari 
d’entrada és les 
15:00 h per tothom. 
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4.3.2. SORTIDES: 
 

PLÀNOL DEL CIRCUÏT 

DE SENTIT ÚNIC PER A 

LES SORTIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNS I GRUPS 

 

INDICACIONS 

 

 Cal RESPECTAR L’HORARI I L’ACCÉS (B,C) de SORTIDA ASSIGNAT a cada grup. 

 Us heu d’adreçar al punt de recollida del vostre fill/a, GUARDANT LA DISTÀNCIA SOCIAL 

DE SEGURETAT amb el grup estable i entre les famílies. 

 Heu de portar MASCARETA BEN COL·LOCADA durant tot el temps que estigueu al recinte 

escolar, tant vosaltres com els vostres fills/es. 

 MANTINGUEU LA DIRECCIÓ ÚNICA DEL RECORREGUT, no aneu enrere. 

 Els/les alumnes han de BERENAR FORA DEL RECINTE ESCOLAR per evitar baixar les 

mascaretes. 

 Sempre que es pugui ANIREU CAMINANT PER LA SORRA i respectant l’espai de ciment per 

a la circulació dels grups estables. 

 NOMÉS PODRÀ ACCEDIR AL RECINTE ESCOLAR UNA PERSONA PER UNITAT 

FAMILIAR. 

 

 
S’estableixen dues vies 
d’accés al recinte per a les 
famílies per a les sortides: 
 
ACCÉS B (només per les 
famílies que han de recollir 
alumnat de P4 i P5) 
 
ACCÉS C. P3, 1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è.  
 

✓ Un torn de sortida a les 
12:30h. 
✓ Dos torns de sortida a la 
tarda: 16:25 i 16:30   

ACCÉS C 
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Exceptuant la recollida de l’alumnat especificada anteriorment, les famílies 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. 

Per a tràmits administratius, caldrà sol·licitar cita prèvia.  

 

4.4.Recollida i arribada excepcional d’alumnat 

 
L’arribada i la recollida d’alumnat fora de l’horari habitual es realitzarà per l’accés A. Només 

un adult podrà accedir al punt de recollida, en cas necessari, seguint les indicacions del 

personal del centre. Caldrà portar mascareta, mantenir les distàncies de seguretat i aplicar-

se gel hidroalcohòlic per accedir al recinte. 

Es prega evitar el màxim les entrades i sortides d’alumnes fora de les franges d’entrada i 

sortida establertes.  

 

 

4.5. Higiene de mans  

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la 

del personal docent i no docent.  

 

En infants s’ha de requerir el rentat de mans:   

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.   

- Abans i després dels àpats.   

- Abans i després d’anar al WC.   

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

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’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 WC, quan s’escaigui. 

- 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.  

 

Hem habilitat diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, 

tovalloles d’un sol ús i dispensadors de solució hidroalcohòlica. Cada aula disposa d’un 

dispensador de solució hidroalcohòlica per aplicar de manera alternada amb el rentat de 

mans.  

En el cas dels alumnes que presenten reacció al·lèrgica a l'administració del gel 

hidroalcohòlic, caldrà aportar la prescripció mèdica al tutor/a. La família haurà de vetllar per 

tal que l’alumnat tingui diàriament el gel indicat pel facultatiu que s’haurà d'aplicar en el punt 

d’entrada a l’escola.  
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4.6. Ús de la mascareta  

 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra  en la taula 

següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de 

la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 

 

Col·lectiu Indicació 

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys) No obligatòria però recomanable fora del 
Grup Estable de Convivència. 

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 

 

En les entrades, sortides i desplaçaments dins del centre, tota la Comunitat Educativa 

haurà de portar posada la mascareta, com a mesura de protecció col.lectiva i autoprotecció.  

L’alumnat de l’Educació Infantil, una vegada accedeixi a l’aula del grup estable de 

convivencia, es treu la mascareta.   

 

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma 

UNE. És responsabilitat familiar acompanyar els infants en l’aprenentatge de la col.locació, 

retirada, higiene i conservació de la mascareta. Des de l’escola acompanyarem l’alumnat en 

el bon ús de la mascareta.  

 

L’alumnat haurà de portar una mascareta de recanvi dins de la motxilla. A la Comunitat de 

Petits i Mitjans, les mascaretes hauran d’anar marcades amb el nom i cognom. 

 

L'alumnat ha de portar la bandolera que l’escola va facilitar el curs passat per tal de guardar-

la en els moments que no calgui portar-la posada. Les noves matrícules rebran la bandolera 

el primer dia d’escola. L’AMPA té a disposició de les famílies bandoleres per aquells qui 

n’hagin de comprar-ne. El preu és de 5 euros.  

 

Recomanem que tot l’alumnat porti dins de la motxilla un paquet de mocadors d’ús individual.  

 

 

4.7. Ventilació, neteja i desinfecció.  
 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.  

D’acord amb les característiques del nostre centre educatiu i les estacions de l’any, 

identifiquem tres períodes: tardor, hivern i primavera.  

A la tardor i a la primavera les finestres de les aules estaran sempre obertes, (20 cm. mínim). 

A l’hivern establirem els següents criteris de ventilació: 

● 8:50h estaran les finestres tancades per tal de trobar l’aula calenta.  
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● Cada hora s’han d’obrir totes les finestres 20 centímetres per renovar l’aire 

durant 10 minuts, si la temperatura ho permet és millor deixar el màxim de 

finestres obertes sempre amb una obertura de 20 centímetres. 

● A l’hora del pati s’obriran al màxim finestres i la porta de l’aula i al cap de 10 

minuts s’han de tancar per escalfar l’aula. 

● Al migdia deixarem una bona estona i tancarem amb temps per tal de tornar 

escalfar l’aula. 

● A la tarda al marxar cal deixar finestres i portes ben obertes per renovar 

l’aire, les tancaran l’equip de neteja. 

 

 Les finestres dels lavabos, s'obriran al matí i es tancaran al final del dia. 

 

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, durant el curs 2021-2022 

no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 

2020-2021. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de 

la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància 

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. Cada aula disposarà d’un 

kit de neteja per netejar superfícies, jocs i materials compartits amb altres GEC. Es fomentarà 

en l'alumnat la responsabilitat individual i col.lectiva en el manteniment de la higiene personal 

i col.lectiva.   

 

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. Es faran servir les estructures de joc dels patis i es farà una desinfecció mensual 

de les mateixes. 

 

4.7. Promoció de la salut i suport emocional 
L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts infants i adolescents. 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. 

 

 



 17 

5.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I 

ESPAIS DEL CENTRE.  
 

5.1. Grups d’alumnes i professionals. 
S’estableixen 18 grups estables de convivència (GEC). Cada GEC tindrà un/a tutor/a assignat. 

En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup 

estable existent. 

En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de referència 

estable. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu 

i d'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un 

docent o una docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar 

part d'un únic grup estable. 

A l’annex del present document es pot veure la distribució dels alumnes, professionals del 

centre i espais d’acord amb aquests criteris.  
A cada nivell educatiu s’establirà un tercer professional de referència que desenvoluparà 

funcions de docència, però no forma part del GEC. 

L’especialista de música del centre impartirà docència en els nivells de primària. Els 

especialistes d’anglès i les MAD queden distribuïts un per a cada Comunitat.  

 

5.2. Aules 
Els 18 grups estables de convivència tornen als espais que habitualment el centre feia servir 

com a aules de grup classe. 

Es manté una part del gimnàs com a menjador.  

Es recuperen algunes de les aules d’especialitat i/o usos comuns de l’escola, com ara aula 

digital, biblioteca, etc. Algunes d’aquestes aules es faran servir com a espais de desdoblament 

dels grups estables de convivència determinats, i algunes aules d’especialitat veuran limitats 

els seus usos. Als annexos es pot veure la distribució dels alumnes, professionals del centre 

i espais d’acord amb aquests criteris.  
Cada GEC disposa d’un lavabo assignat.  
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5.3. Patis 

 
La sortida al pati serà esglaonada. Es sectoritzaran els diferents espais de pati per ubicar els 

grups estables segons la següent distribució i torns:  

 
 

 

 
 

 
 

Primer torn de 

10:25 a 10:55h. 

Alumnat d’EI4 

anys fins a 3r de 

Primària. 

EI3A al seu pati. 

Segon torn de 

11:00 a 11:30h. 

Alumnat de 4t a 

6è de Primària. 

EI3B al seu pati. 
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Es realitzaran rotacions per tal que tots els grups estables puguin gaudir de les diferents zones 

de pati.  

Tant per anar al pati com per anar als espais comuns i/o lavabos, caldrà fer ús de la 

mascareta.  

Cada grup estable disposarà del seu material de pati. 

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

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

l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament a la bandolera.  

 

5.4. Gimnàs. 

 

Es prioritzarà la realització de l’activitat d’Educació Física a l’aire lliure, sempre que sigui 

possible. Si l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables no serà necessari 

l’ús de mascareta. 

La Comunitat de Petits i Petites, disposarà d’aquest espai per poder fer la psicomotricitat.  

 

 

5.5. Espais de reunió i treball per al personal. 
 

Les reunions entre professionals del centre educatiu han de ser telemàtiques, a excepció 

d’aquelles que siguin com màxim de 10 persones i imprescindibles de fer presencialment, i 

en les quals sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat 

de mans, neteja i ventilació de l’espai, etc.). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir la distància 

i usar la mascareta entre els i les professionals. 

Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en 

l’apartat 4.3.  

 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. 

S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai. 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 

telemàtiques. 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de 

mascareta. 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre 

que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb 

ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb 

tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 
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6. PERÍODE D’ADAPTACIÓ EI3. 

 
Els primers dies de curs  es durà a terme un període d’adaptació per a l’alumnat d’EI3. 

Els alumnes assistiran al centre: 

● Els dies 13 i 14 de setembre, en franges horàries d'una hora i mitja. 

● Els dies 15 i 16 de setembre, en blocs de matí o tarda. 

● A partir del divendres 17 de setembre assistiran tots els infants a l’escola, en horari de 

matí i tarda. 

A partir del dilluns 20 de setembre els i les alumnes que hagin fet la sol.licitud i obtingut 

confirmació de plaça, podran fer ús de servei de transport escolar.  

A partir del dilluns 20 de setembre  cada dia es quedarà un grup estable a dinar, començant 

pel grup A: 

20 i 22 Grup A 

21 i 23 Grup B. 

A partir del divendres 24 de setembre es quedaran tot/es a dinar.  

 

Durant les dues primeres setmanes de curs, fins el 24 de setembre, un únic familiar 

acompanya  l’alumne a l’aula. Haurà de respectar les següents indicacions: 

 

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, cáncer 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. 

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i 

ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula 

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 

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

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

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

higiènica o quirúrgica col·locada correctament. 

Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, 

seguint les instruccions. 
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7. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 
 

Per dur a terme sortides escolars se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: 

distància física de seguretat, higiene de mans, mascareta, etc.  En el cas de les sortides, 

sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es 

pugui preservar la distància.  

 

Algunes de les activitats amb altres centres de la localitat queden suspeses durant el curs 

2021-2022 i d’altres s'adaptaran en funció de l’estat de la pandèmia i les restriccions 

decretades per les autoritats de salut i educació.  

 

Les colònies escolars dels cursos de P5, 2n, 4t i 6è es valoraran en funció de l'evolució de la 

pandèmia.  

 

 

8. SERVEIS 

 

8.1.Servei de menjador  

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

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en  els 

espais habilitats a tal efecte.   

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a  través de  les 

superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el  rentat 

de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable.  Per tant, el menjador 

escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables, que han de seure junts en una 

o més taules.  

 

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula 

hi hagi alumnes de més d’un grup estable, caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir 

la distància.  

 

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les han de fer 

exclusivament per al seu grup de convivència. 

 

Donat el volum de comensals habitual en el nostre menjador escolar, s’han habilitat dos 

espais de menjador amb dos torns a cada espai.  Entre torn i torn es farà la neteja i 

ventilació del menjador.  

 

Abans i després de cada àpat es durà a terme el rentat de mans.  

 

Les activitats anteriors i 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.   

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

l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 

 

En el cas de pluja, es faran servir espais de referència dels grups estables. Veure annex 2.  

 

Els i les alumnes de EI3, faran la migdiada a l’espai de grup estable. 

El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del  servei 

de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai  clarament 

diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància  de seguretat d’1,5 

metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal  d’administració i serveis 

han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador  excepte quan estiguin asseguts a 

la taula menjant.  El personal dinarà en dos espais diferenciats, respectant la distància de 

seguretat, ocupant llocs estables per trimestre: vestíbul principal i sala de reunions.  

 

8.2 Servei d'Acollida 

 

Les acollides de matí, migdia o tarda no es consideren activitats extraescolars, ja que en 

alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per tant, durant aquests espais d'acollida, cal 

garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i mascareta, sempre que el nombre 

d'alumnat participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, assimilant el 

grup al de l'horari lectiu. 

 

El servei d’acollida es farà prioritzant l’espai exterior del centre i, en cas necessari, a un dels 

espais de menjador.  

L’alumnat de Primària haurà de dur mascareta contínuament. Es recomana l'ús de mascareta 

en l’Educació Infantil. 

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

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l’espai d’acollida, en cas que no es puguin respectar els grups de convivència estables.  

 

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

referència i als de Primària a la seva línia d’accés al centre. Tant els responsables com els 

infants han de portar les mascaretes posades. 

Les acollides matinals, de migdia i tarda es poden iniciar el mateix dia que comença el curs 

escolar. 

L’entrada es realitzarà per la porta principal. L’alumnat s’adreçarà sol a l’espai d’acollida. El 

familiar acompanyant, s’assegurarà que l’infant entra per la porta del menjador escolar que 

dona al pati. 

Acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar i netejar l’espai.  

 

8.3. Servei de transport  
 

•  L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir 

de 3 anys. 

• No es pot menjar ni beure durant el trajecte. 

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

• Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha 

de procurar la màxima separació entre els usuaris. 

• Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar 

un espai de separació entre els diferents grups. 

• Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant el trimestre. 

A les sortides i colònies s’ha de mantenir la mateixa distribució a l’anada i la tornada quan 

aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores. 

• Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal disposar d’un registre 

de l’ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant dins el vehicle. 

 

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants, és molt important que entre 

les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les 

mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït. 

El centre disposa de fórmules organitzatives per la rebuda i l'espera dels i de les alumnes fins 

poder accedir al transport escolar de tornada al domicili. 

 

8.4. Activitats extraescolars  
 
El centre durà a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació general 

anual.  S’iniciaran a l’octubre. 
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9. GESTIÓ DE CASOS  
 

En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes estrets, són algunes de les mesures més rellevants 

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

pedagògics. 

 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.  

 

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

19 al centre educatiu:  

1. Se la portarà a un espai separat d'ús individual i ben ventilat. 

2. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec).  

3. Es contactarà amb la família d’immediat per tal que vingui a buscar l’infant i 

s’adreçarà la família a que contactin amb el centre d’atenció primària de referència 

abans de 24 hores. 

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

 

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

valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

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

 

En cas de positiu confirmat l'escola informarà a les famílies del grup de convivència estable 

per mail, i a l'AMPA per tal que avisin als grups de whatsapp que les famílies han de mirar el 

mail. S'informarà a les famílies dels infants afectats de la durada de la quarantena i del dia, 

lloc i hora per fer la PCR o TAR (test antígens). 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial 

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 
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10. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 

PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE. 
 

10.1. Confinament d’un alumne concret.  
 

En cas que un/a alumne hagi de confinar-se, disposarà del material de treball diari de l’aula 

penjat al Classroom, que podrà realitzar des de casa si el seu estat de salut ho permet.  

El/la mestre/a promourà una comunicació directa via telefònica o per Videotrucada (VT) mínim 

dos cops per setmana, per resoldre dubtes i fer l’acompanyament.  

A la Comunitat de Grans, aquest contacte es podrà mantenir per mail. telemàtica  

 

10.2. Confinament d’un grup sencer o grups diversos.  
 

Quan calgui confinar tot un grup sencer o diversos grups, s’iniciarà el treball telemàtic, 

mitjançant la plataforma Classroom. 

Des de l’inici del curs es familiaritzarà l’alumnat i les famílies amb la plataforma. Es facilitaran 

via web els tutorials creats.  

El/la tutor/a, a l’inici de curs, farà arribar a  les famílies un qüestionari per assegurar que tot 

l’alumnat disposa d’aparells i connectivitat i saber si l'alumnat, en cas de confinament, podrà 

estar acompanyat d'algú que pugui donar-li suport en les tasques educatives. En cas de 

necessitat es gestionarà el repartiment d’aparells necessaris i les MIFI de connectivitat de què 

disposi el centre.  

 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

 

COMUNITAT DELS PETITS I PETITES: 

 

Es lliurarà a cada alumne un petit dossier que, en la mesura del possible, permeti a l'alumnat 

treballar amb la màxima autonomia possible i prendre iniciatives.  

Es promourà que l’alumnat faci, des de casa, petits projectes, investigacions, reptes, etc., 

relacionats amb el moment maduratiu de l'alumne o alumna i que les estones en què es 

connecta amb el mestre o la mestra serveixin per explicar com se senten, què han fet, explicar 

contes, veure altres infants de l’escola en situació d’activitat d’aula, etc. 

S’organitzarà un horari setmanal de videoconferències per fer explicacions, resoldre 

dubtes i/o fer el seguiment dels i les alumnes.  

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

 

Els i les docents faran el seguiment pedagògic i, en el cas que sigui necessari, telefònic o per 

videotrucada de l'alumnat que està treballant a casa, per garantir el seu benestar emocional. 

Durant els dies que duri el confinament cal assegurar el treball i el contacte amb les diferents 

persones especialistes (anglès, música i educació física) amb propostes pròpies de cada àrea. 

Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona. 
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COMUNITAT DE MITJANS I MITJANES: 

 

A les 9:00 els/les alumnes es connectaran amb el/la tutor/a per VT per fer la planificació del 

dia i l’explicació de les propostes del dia, les quals es penjaran al Classroom en concloure la 

VT i l’alumnat les haurà de retornar al Classroom abans de les 16:30 hores del mateix dia. Es 

revisaran i es farà la correcció al dia següent a les 9:00 en la VT de grup.  

En el cas dels alumnes que cursen amb PI, NEE, SIEI, que requereixin una atenció més 

personalitzada, si a l’aula no hi ha cap alumne que assisteix al centre presencialment, el 

tutor/a es connectarà a les 10:00 per VT per fer la planificació del dia i presentar les propostes 

que hauran de realitzar els i les alumnes. En cas que el tutor/a tingui alumnes a l’aula (que 

hagin passat la malaltia en els darrers 6 mesos o tinguin pauta vacunació complerta) serà la 

Mestra d’atenció a la Diversitat de cada Comunitat o algun membre de l’equip de diversitat qui 

es connecti amb els/les alumnes que cursen amb PI, NEE o SIEI per oferir una atenció 

personalitzada, si es precisa.  

A l’inici de cada trimestre es lliurarà a cada alumne/a un petit dossier que deixaran a casa 

per poder fer, en cas de confinament, el primer dia en cas de necessitat. En concloure el 

trimestre si el dossier no s’ha utilitzat, l’alumnat farà les propostes del dossier durant el període 

de vacances.  

 

COMUNITAT DELS I LES GRANS: 

 

A les 9:00 els/les alumnes es connectaran amb el/la tutor/a per fer la planificació del dia i 

l’explicació de les propostes del dia, les quals es penjaran al Classroom en concloure la VT i 

l’alumnat les haurà de retornar al Classroom abans de les 16:30 hores del mateix dia. Es 

revisaran i es farà la correcció al dia següent a les 9:00 en la VT de grup.  

En el cas dels alumnes de PI, NEE, SIEI, que requereixin una atenció més personalitzada, si 

a l’aula no hi ha cap alumne el tutor/a es connecta a les 10:00 per fer la planificació del dia i 

presentar les propostes. E cas que el tutor/a tingui alumnes a l’aula (hagin passat la malaltia 

en els darrers 6 mesos o tinguin pauta vacunació complerta) serà la Mestra d’atenció a la 

Diversitat de cada Comunitat o algun membre de l’equip de diversitat qui es connecti amb 

els/les alumnes que cursen amb PI, NEE o SIEI per oferir una atenció personalitzada, si es 

precisa.  

A l’inici de curs es lliurarà a cada alumne/a un dossier que deixaran a casa per poder fer, en 

cas de confinament, el primer dia de confinament, en cas de necessitat.  
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11. COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIES. 
 

Les vies de comunicació amb els tutors i tutores continuaran essent l’agenda, el mail i el 

telèfon. 

Les entrevistes es realitzaran de forma virtual amb algunes excepcions molt concretes. 

La convocatòria es realitzarà a través del mail corporatiu d’escola del tutor/a. 

Les tutories es mantindran dins de l’horari habitual tot i ser telemàtiques.  

Per minimitzar l’accés al Centre, per qualsevol consulta que s’hagi de resoldre 

presencialment, cal contactar prèviament amb l’administració per telèfon o correu electrònic i 

concertar cita prèvia. 
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