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1. INTRODUCCIÓ 

 

Moltes línies s’han escrit al voltant  d’aquesta pandèmia global, però volem destacar un 

sentiment que ens ha acompanyat els darrers mesos, la incertesa. El pla de reobertura que ara 

presentem vol respondre a la necessitat de revertir aquest sentiment, i aportar seguretat a la 

nostra Comunitat Educativa, recollint les mesures que garantiran l’atenció educativa davant 

d’escenaris futurs. 

No podem ni volem oblidar com hem arribat fins aquí i encetar un nou curs com si l’anterior 

s’hagués desenvolupat en condicions normals. I molt menys, deixar de banda com ens trobem 

ara. Les experiències vitals viscudes són d’una heterogeneïtat que cal contemplar. 

Afortunadament, part de la nostra Comunitat s’ha endut aprenentatges molt positius, però no 

podem deixar de banda aquells que han patit. El confinament total, el trencament de les relacions 

personals, l’ús abusiu de pantalles, el deteriorament físic per manca de mobilitat i en alguns 

casos, el total distanciament amb l’entorn educatiu. Les seqüeles d’aquesta malaltia que van molt 

més enllà. 

És necessari fer una mirada cap a com les relacions entre els agents de la nostra Comunitat ha 

canviat. Més enllà de plataformes, dispositius i entorns virtuals, ens aturem en com els nous 

models de comunicació han afectat a les percepcions que tenim ara: entre docents, docents i 

alumnes, família i escola. 

Tenim clar que la funció compensadora de l’escola ha quedat anul·lada. Als efectes de la 

pandèmia cal afegir la ferida econòmica i social que ha patit bona part de la nostra Comunitat 

Educativa, accentuant la situació de vulnerabilitat i provocant l’augment de les desigualtats.  

 

M’agradaria acabar remarcant que aquest document es basa en l’esperit constructiu i positiu que 

l’escola Ramon Llull vol prendre i mantenir, sigui quin sigui l’escenari que se’ns presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. DIAGNOSI 

La resposta educativa que hem donat durant el confinament ha anat condicionada a diferents 

factors: l’evolució de la pandèmia, les indicacions del Departament d’Educació, la retroacció 

constant amb tots els agents implicats i la realitat personal dels nostre equip. Molts han estat els 

reptes i obstacles , els indiquem aquí agrupats per àmbits, junt amb algunes de les mesures 

preses :  

ÀMBIT REPTES MESURES 

CURRICULAR 

-Mantenir el projecte Tàndem sense caure en 

l’enviament de tasques reproductives i 

descontextualitzades. 
 

-Crear propostes el més autònomes possible 

i adaptades a les necessitats dels infants. 

-Presentació dels reptes, vídeos dels personatges, 

integració del màxim nombre d’àrees a l’escenari. 
 

-S’ha intentat fer ús d’eines i bastides de suport al 

procediment, així com tasques autocorrectives. 

S’han fet diferents versions de cada proposta 

setmanal, atenent a les necessitats de l’alumnat. 

TECNOLÒGIC 

-Arribar a tots els infants, malgrat disposar de 

sistemes d’accés variats i no sempre òptims. 

-Elaboració de propostes adaptades a cada sistema 

d’ús: dispositiu mòbil, telefònic, dificultats de 

connexió,... 

COMUNICACIÓ 

-Presentar les propostes setmanals en una 

llengua poc coneguda per una part de les 

famílies i que fossin comprensibles i els 

permetessin poder acompanyar als seus 

fills/es. 

-Procurar el contacte entre els alumnes i així 

mantenir viu el teixit d’aula. 

 

-Mantenir la tutorització acadèmica i personal 

dels alumnes. 

-Utilització de suports visuals i gràfics i/o 

exemplificacions per facilitar la comprensió. 

-Realització de videotrucades setmanals, en petit 

grup. 

-Enviament setmanal de reptes que havien de ser 

retornats a Instagram en forma de vídeo/imatge. Així 

s’han pogut continuar veient els alumnes al llarg de 

les setmanes.  

-El contacte tutor/a-alumne/a s’ha mantingut gràcies 

al feedback individual en el retorn de les tasques. 

ORGANITZACIÓ 

INTERNA 

-Coordinar el treball pedagògic dels nivells,  

assegurar verticalitat a tot el centre i mantenir 

integrades les especialitats. 

-S’ha iniciat l’ús de la plataforma Classroom entre 

l’equip docent com a mitjà per gestionar la 

coordinació pedagògica. Manteniment constant de 

contacte telemàtic i elaboració d’acords des de 

l’equip de coordinació. 

 



2. CONTINGUT DEL PLA D’OBERTURA 

 

B. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Tenint en compte tot el que hem exposat en els dos apartats anteriors, junt amb les necessitats dels 

nostres infants i famílies, la mirada inclusiva que defensa l’escola Ramon Llull i en el marc de les 

possibilitat que el Decret d’Autonomia de Centre ens atorga i les directrius dels documents elaborats 

pels Departaments d’Educació i Salut, hem elaborat la proposta que passem a defensar. 

Aquesta proposta es justifica en tres moments temporals: 

o Passat: partim de la necessitat de guarir el resultat de molts mesos de privació d’una escolaritat presencial i  

compensadora de les desigualtats, molt  presents al nostre centre. 

o Futur: minimitzar al màxim els riscos de propagació del contagi i controlar la traçabilitat, ens podria portar a 

confinar el menor nombre de grups estables. A més, en cas d’un nou confinament, l’acompanyament podrà 

ser més qualitatiu perquè el nombre d’alumnes a les tutories és inferior. 

o Present:  

- apostem perquè l’atenció personalitzada sigui el pilar fonamental de la nostra proposta, i per tant, 

augmentem el nombre de tutories reduint el nombre d’alumnes per aula. El seguiment acadèmic i 

acompanyament emocional dels infants; així com la comunicació família-escola, haurien de fer un salt 

qualitatiu amb aquesta mesura. 

- l’espai que utilitzarà cadascun dels grups estables no es troba ocupat excessivament, permetent una 

millor ventilació.  

- es mantenen les especialitats d’anglès i música, cercant al màxim un enfoc globalitzador i 

contextualitzat, amb propostes dins de l’escenari d’aprenentatge. Per afavorir la protecció, els 

especialistes d’anglès només impartiran classe dins el seu cicle i els de música només al nivell, on 

exerciran de tutors/es.  

-  l’especialitat d’educació física, per les seves característiques es manté amb el docent corresponent. 

Es portarà a la pràctica a l’aire lliure i fent ús de les mesures de seguretat. Per reduir el nombre de 

grups, alguns docents amb la capacitació d’EF impartiran l’àrea al seu nivell. 

-  l’atenció a la diversitat, es durà a terme seguint les mesures de seguretat oportunes.  Per minimitzar 

els contactes, es compta amb els 2 MEE i 1 MAA, s’assignarà un màxim de dos nivells a cada 

professional. Depenent de les necessitats i el nivell, s’optarà per l’atenció dins o fora de l’aula. 

*El nombre d’alumnes pot variar significativament al llarg del setembre donat l’elevat índex de mobilitat en aquest centre. 

 



 DISTRIBUCIÓ : 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

P3 A 15 1 
1 

 
1  (TEI) 

Aula P3 

P3 B 15 1  Aula P3  

P4 A 21 1 
1 

  Aula P4  

P4 B 18 1   Aula P4  

P5 A 16 1 

2 

  Aula P5  

P5 B 16 1 Vetlladora 1 SIEI Aula P5  

P5 C 15 1   Aula 1r  

 

CICLE INICIAL 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

1r A 16 1 

3 

Vetlladora 1 SIEI Aula 1r  

1r B 16 1   Aula Música 

1r C 15 1   Aula 1r  

2n A 19 1 

3 

  Aula 2n  

2n B 20 1   Aula 2n  

2n C 20 1   Aula 2n  

 

 CICLE MITJÀ 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

3r A 18 1 
 

3 

 

 SIEI Aula Acollida 

3r B 18 1   Aula música 

3r C 17 1   Aula 3r  

3r D 17 1   Aula 3r  

4t A 16 1  

3 

  Aula 4t  

4t B 16 2   Aula 4t  

4t C 15 1   Aula anglès I 

 



 CICLE SUPERIOR 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES* 

DOCENT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

PUNTUAL 
ESPAI 

5è A 17 1 

3 

  Aula 5è A 

5è B 16 1   Aula 5è B 

5è C 16 1   Aula anglès II 

6è A 17 1 

3 

 1 SIEI Aula 6è A 

6è B 16 1   Aula 6è B 

6è C 16 1   Aula religió 

 

*Dotació de personal docent extra pel curs 2020-2021 (especialitat música) 

 

Activitats o matèries subjectes a d’altres agrupaments: 

ACTIVITAT 
GRUPS ESTABLES 

PROCEDÈNCIA 
DOCENT 

NOMBRE SESSIONS 

SETMANALS 

Religió S’agruparan per 

nivell 

 

1 

1 per nivell 

Suport NEE CI + 3r “ 1 8 sessions 

Suport NEE 4t + CS “ 1 8 sessions 

Aula d’acollida 3r i 4t  

1 
7 sessions 

Aula d’acollida 6è i 5è 

 

SERVEIS EXTERNS 

Els alumnes que tenen assignat pel Departament d’Educació algun recurs personal extern 

(CREDA, CREDV,...) podran continuar rebent aquest suport. El professional seguirà les mesures 

higièniques oportunes a l’entrada al centre i realitzarà l’atenció fora de l’aula del Grup Estable. 

Les trobades amb els mestres tutors/es, així com les entrevistes amb la família es faran via 

telemàtica. 

 

 

 



C. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ NESE 

 

 

Per a l’establiment de mesures organitzatives especials, dins del marc de l’atenció a l’alumnat 

vulnerable, prenem com a referència les impressions que es desprenen de les actuacions 

realitzades el curs 2019-20 i en especial, del darrer trimestre. Es tracta de dades recollides per 

tutors/es, especialistes, mestres d’atenció a la diversitat i la retroacció amb famílies i alumnes. 

Podem dir que en el nostre cas, s’afegeix  l’agreujament de situacions complexes, l’elevat nombre 

d’alumnat  que ja es trobava afectat per un entorn desafavorit, amb situacions nouvingudes per la 

pandèmia.   

Per aquest motiu, la majoria de decisions o d’accions que es desenvolupen en aquest pla 

s’emmarquen dins de les mesures universals , arribant així, al major nombre d’infants.  

Les contemplem per tipus de mesura i àmbits del desenvolupament: 

ACTUACIONS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 2019-20 

Al llarg del curs 19-20 a l’equip d’atenció a la diversitat (mestres de suport a la inclusió, educadors i cap 

d’estudis) se’ls encarrega la difusió del Decret d’Inclusió perquè s’apliquin les mesures universals d’atenció a la 

diversitat amb els infants del centre. Per tant, es contemplen mesures i suports a les aules tant metodològics 

com personals. Es fan programacions multinivell on es recullen les mesures per atendre infants de la SIEI, de 

l’Aula d’acollida, de suport lingüístic i amb dificultats d’aprenentatge, entre d’altres. Es comença a sentir la 

necessitat de la codocència a les aules i la corresponsabilitat dels mestres vers els infants. 

 

Aquest plantejament es transforma en 5 sessions d’atenció en petit grups dels nens i nenes de SIEI i EE i 

codocència a les aules ordinàries durant la resta d’hores lectives. 

A l’aula d’acollida es prioritza l’atenció en petit grup del màxim d’hores possibles, per incidir en l’aprenentatge 

de la llengua catalana  dels infants nouvinguts. 

 

En la situació de confinament s’han seguit realitzant les programacions a mida i han estat els mestres d’atenció 

a la diversitat els responsables de fer el seguiment pedagògic i atenció directa. S’ha preparat un material per al 

gran grup i s’han modificat activitats i s’han afegit bastides per alumnes amb més dificultats, fins i tot, aquestes 

bastides han acabat servint per a tots i totes en algun moment. 

 



UNIVERSALS 

EMOCIONAL 

Respectarem el temps de cada infant per adaptar-se a les noves circumstàncies. 

Retrobament reparador. Entenem que per a molts, el tancament sobtat i la repercussió d’un comiat que no ha existit, pot esdevenir una dificultat per a 

fer front a un nou inici. Apostem per revertir aquest sentiment, des d’una modesta acció, per això proposem una primera jornada especial (dins del marc 

que ens permeten les mesures de protecció).  

Tots  els nivells efectuaran el primer dia dinàmiques per realitzar les assignacions d’aula amb els alumnes, en un marc positiu i d’acompanyament. 

Donar espai per compartir i anticipar el nou funcionament del centre, normes higièniques i sanitàries, noves organitzacions, entrades i sortides,... 

S’han de sentir segurs a l’escola i alhora, conscients de la importància de seguir les mesures higièniques. Un discurs assertiu, optimista i de 

confiança en la responsabilitat de tots plegats, però sobretot, lluny de la por que malauradament ja ha estat present més del que convindria. 

Cal tenir en compte la pèrdua d’hàbits de treballs i concentració i començar de forma relaxada.  

Importància de les primeres tutories. Tindran per finalitat compartir el que s’ha après, entendre col·lectivament el que ha passat, convertir les 

experiències en aprenentatges positius, tot respectant la voluntat individual de voler o no compartir, reforçar els aprenentatges positius . També 

exposar els neguits o pors que manifesten a l’actualitat.  

Enfortiment de dinàmiques socials, ara que han quedat malmeses amb el distanciament. 

COGNITIU 

Saber quines han estat les repercussions en aquest àmbit, és converteix en una acció cabdal per atendre-les. Realització d’una avaluació inicial 

acurada i el posterior anàlisi i concreció de les mesures, esdevindrà una de les principals actuacions de la CAD. 

Incorporar un treball específic de llengua i manipulació matemàtica dins l’aula als nivells de P4-P5. Serà una Intervenció compartida entre el docent 

de suport i la mestra d’aula, amb propostes adaptades a diferents nivells. 

Implementació d’una sessió de treball específic d’expressió oral (P3-P4-P5), amb propostes dels ambients creats en cursos anteriors. 

 



ADDICIONALS 
EMOCIONAL Pels alumnes amb necessitats educatives especials,  s’obra la possibilitat d’una acollida progressiva.  

Detecció ràpida per valorar la necessitat d’accions addicionals per revertir la pèrdua d’hàbits de treball i concentració, si valorem que pot ser un 

handicap per el seu desenvolupament. 

Davant la manifestació de conductes o expressió de malestar emocional i conductual, es faran intervencions puntuals i seguiment, amb el propòsit  

de fer derivació a EAP, si escau. 

COGNITIU Fins ara, l’atenció a la diversitat quan s’utilitza la modalitat d’atenció fora de l’aula, agrupava alumnes de diferents cursos. A la situació actual, optem 

per a modificar l’agrupació i acotar-la al nivell, oferint el mateix nombre d’hores, però ampliant els professionals a càrrec. 

Mantenim les programacions multinivell, que incorporen mesures més determinants i concretes, que segueix l’alumnat amb necessitats educatives 

dins del seu grup-classe. 

INTENSIVES 
AULA SIEI Els alumnes que s’atenen a la SIEI, seguiran com a norma general al seu grup-classe. Els alumnes més grans, i tenint en compte les necessitats que 

presenten, podran realitzar alguna activitat conjunta amb la responsable de l’aula i/o l’educadora d’EE. Aquesta agrupació, no tindrà consideració de 

grup estable i s’haurà de fer seguint les normes de protecció i higiene. 

En el cas dels vetlladors/es, intervindrà per un infant i si calgués, fer atenció en un moment puntual a d’altres alumnes ho faria amb les mesures de 

protecció adients.  

Mantindrem el conveni amb centres formatius que ens permeten acollir alumnat de pràctiques de graus superiors en matèria d’inclusió. Són 

indispensables per poder tirar endavant el principi d’inclusió educativa.  

La referent del CREDV al nostre centre, atendrà les alumnes fora de l’aula, sempre fent ús de mascareta. 



D. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Només estarà permesa l’entrada dels alumnes a l’edifici pels accessos marcats. Es situaran 

fent fila als espais senyalitzats amb el tutor/a . La pujada a les aules es farà deixant un temps 

prudencial per evitar aglomeracions. Caldrà mantenir la distància de seguretat (1’5m) i dur la 

mascareta fins entrar a les aules.  

CURS TIPUS D’ACCÉS HORA ENTRADA I SORTIDA 

P3 

 

 

Diagonal (edifici Sardenya) 

 

Els primers dies els alumnes de P3 tenen un 

horari d’adaptació diferent.  

Entrada 9:00h – 9:10h 

Accés a les aules pel porxo. 
 

Sortida 16:30h 

Recollida a les aules pel porxo. 

P4 - P5 

 

 

Consell de Cent A (pati infantil) 

 

Els primers dies podran estar acompanyats 

d’un adult amb mascareta a la pista d’infantil.  

Entrada 9:00h – 9:10h 

Pugen per les escales del porxo i la rampa de l’edifici Marina 

acompanyats del tutor/a. 

 

Sortida 16.30h 

Recollida per la mateixa porta d’accés. 

1r - 2n 

3r 

 

Consell de Cent B (principal) 

 

Entrada 8:55h – 9:05h 

Fan files al pati i pugen per la rampa  
de l’edifici Marina i/o Sardenya acompanyats del tutor/a. 

 

Sortida 16:25h 

Recollida per la mateixa porta d’accés 

4t 

 

 

Sardenya (cantonada Diagonal) 

 

Entrada 8:55h – 9:05h  

Fan files al pati i pugen per la rampa de l’edifici 

 Sardenya acompanyats del tutor/a. 
 

Sortida 16:25h 

Recollida  lateral pista, accés famílies per porta Sardenya. 

5è – 6è 

 

Diagonal (porteria) 

  

 

Entrada 8:55 – 9:05h 

Pugen directament a les aules . 

Sortida 16:25h 

Recollida per la mateixa porta d’accés. 

 



ESPAI DE MIGDIA 

Els alumnes de P4 fins a 6è que no es queden al servei de menjador, efectuaran la sortida  a les 

12:30h i l’entrada a les 15:00h, per la porta principal del centre (Consell de Cent). Els alumnes de 

P3 que marxen a dinar a casa seran recollits per la seva porta habitual (Diagonal) 

PUNTUALITAT 

El funcionament de les entrades i sortides és un engranatge que només podrà funcionar amb el 

compromís de ser el més respectuosos possible amb els horaris marcats. Un engranatge que 

requereix de la puntualitat i la celeritat per tirar endavant.  

És per aquest motiu, que un cop exhaurida la franja horària marcada, s’aniran tancant tots els 

accessos. Els alumnes que arribin més tard, hauran d’accedir al centre per la porta de 

consergeria, on es prendrà la temperatura i es farà la higiene de mans. Només els retards per 

raons degudament justificats podran entrar abans de les 9:30h.  

LOCALITZACIÓ ACCESSOS  

 

 

 

 

 

 

 

Les incidències que s’hagin de resoldre amb direcció, amb la coordinadora de menjador o 

extraescolars es faran sempre que es pugui via correu electrònic o telefònicament. Només quan 

sigui estrictament necessari s’atendran presencialment amb cita prèvia. 

IMPORTANT. Hi ha molts aspectes de funcionament en aquest pla que són totalment nous, 

sobretot els que fan referència a les entrades i sortides. Fins que no els posem en pràctica uns 

dies, no podrem tenir la certesa de que són del tot viables. És per aquest motiu, que l’equip del 

centre preguem paciència i comuniqueu qualsevol suggeriment per a poder realitzar, si escau, 

modificacions i/o ajustaments.  



E. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

El nostre pati té 3 zones diferenciades i normalment, es realitzaven dos torns. Enguany, 

proposem la creació d’un tercer torn per donar més espai, adjudicant una zona a cada nivell i així 

assegurar la distància de seguretat.  

Sobretot a Infantil, on pels alumnes no és obligatori l’ús de la mascareta, cada zona haurà de 

quedar delimitada per subzones, que seran els espais que ocuparan cadascun dels grups 

estables,  

Els alumnes de primària, faran ús de la mascareta a l’esbarjo, podent interaccionar amb 

companys i companyes d’altres grups estables del nivell.  

Per una correcta optimització dels lavabos, s’ha establert que alguns nivells efectuïn el rentat de 

mans amb aigua i sabó (dins del marc d’aprenentatge), abans del pati i altres després. Caldrà 

complementar amb gel hidroalcohòlic la franja que no quedi coberta.  

 

CURS HORA PATI ESPAIS / PUNTS D'AIGUA 

1r – 2n – 3r 
10:20h – 10:40h Zona 1– Zona 2 – Zona 3 

10:40h -10:50h: rentat de mans lavabo Passadís EM0 - Lavabo EM2 – Lavabo EM3  

4t – 5è – 6è 
10:30h – 10:40h: rentat de mans lavabo Lavabo ES3 – Lavabo ES2 – Lavabo ES1 

10:40 – 11:00h Zona 1– Zona 2 – Zona 3 

P3-P4-P5 
10:40h – 11:00h: rentat mans lavabo  Aules  

11:00-11:30h Zona 1– Zona 2  

 

ES: Edifici Sardenya  + número planta   /    EM: Edifici Marina + número planta 

 

 



 

 

 

 

 

 

F. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Les situacions que s’han viscut a les llars  de la nostra Comunitat són molt diverses i 

segurament, s’han produït moltes diferències entre unes i altres. Molts arrosseguem el sentiment 

de no haver procurat prou temps als nostres infants:  l’excés de teletreball, l’allargament de la 

jornada laboral, el dol davant la pèrdua, o bé per dificultats idiomàtiques o culturals. D’altres, hem 

gaudit de temps en família, espai que malauradament la rutina diària ens nega. Segurament, 

totes dues coses, perquè ha estat un període força llarg on hi hagut moments de tot. 

S’ha vist a l’enquesta realitzada al mes de maig, que malgrat una gran majoria valora prou bé 

l’escolaritat en confinament, per d’altres havia ocasionat dificultats. És per aquest motiu, que 

creiem necessari detectar quina és la percepció de les famílies, i donar l’oportunitat d’expressar 

quines han estat les seves vivències, sense prejudicis i des de l’escolta atenta,  l’hospitalitat i 

l’acceptació. És fonamental atendre i entendre a les famílies, perquè tenen molt a dir-nos. 

Per tot això, i per conèixer de primera mà les necessitats que s’hagin pogut ocasionar, 

realitzarem trobades individuals amb les famílies* durant les primeres setmanes. L’objectiu de 

la trobada és : 

- Conèixer com han viscut aquests mesos. 

- Conèixer les condicions tècniques, idiomàtiques i culturals amb precisió. 

- Reforçar la confiança mútua. 

- Fer derivació a EAP Social per atendre/acompanyar en dificultats que puguin expressar. 



* En funció de la situació de la pandèmia o bé per decisió del docent o la família, s’optarà per fer 

ús de videoconferència per a realitzar les trobades individuals amb famílies. 

Els aspectes de caire més general del nivell, s’exposaran a les reunions d’inici de curs que es 

realitzaran a finals de setembre i principi d’octubre . Tot i que comptem amb un espai gran, com 

és el teatre, on podem assegurar la distància de seguretat, decidim que finalment realitzarem 

aquestes trobades de forma telemàtica, per evitar al màxim el risc de contagis. 

Les famílies d’infantil acompanyaven als infants a les aules i allà comunicaven a les tutores 

esdeveniments o aspectes del dia a dia. Ara no es farà aquest acompanyament, i per afavorir el 

manteniment de la comunicació diària, s’incorporarà un sistema de llibreta viatgera per a poder 

fer anotacions bidireccionals.  

Sobre el PLA DE REOBERTURA, ens marquem el següent calendari: 

20/07/2020 
Enviament del Pla de Reobertura provisional als membres del 

Claustre i el Consell Escolar. 

Setmana del 

20-24/07/2020 

Recollida d’aportacions sobre el Pla de Reobertura.  

Setmana del  

27-31/07/2020 

Presentació nou ED a la Comunitat Educativa. 

Recordatori sobre la importància de mantenir actives les vies de 

comunicació amb l’escola (Whatsapp), davant el futur enviament de 

les noves normes d’organització pel curs 2020-21. 

01/09/2020 
Presentació en Claustre del Pla de Reobertura amb torn obert 

d’intervencions. 

02/09/2020 Debat intern i modificacions. 

03/09/2020 
Presentació en Consell Escolar de la versió definitiva del Pla de 

Reobertura. 

04/09/2020 
Publicació a la web del centre dels trets més singulars del Pla de 

Reobertura. Enviament pel sistema Whatsapp a les famílies. 

Setmana 7-10 setembre 
Retolació de l’espai exterior amb indicacions d’accessos i normes de 

protecció. 

 

 

 



G. SERVEI DE MENJADOR 

Per poder atendre a tots els usuaris en l’horari habitual, no són suficients els 2 torns en l’espai de 

menjador. Hem optat per servir l’àpat a les mateixes aules pels grups de P3 i P4 i així, 

descongestionar cada torn. 

 

HORA GRUPS ESPAI DINAR 

12:30-13:30h P3-P4 AULES 

12:30-13:30h P5-1r-2n MENJADOR 

13:40-14:45h 3r-4t-5è-6è MENJADOR 

 

Els grups estables es mantindran junts al menjador i en principi, cada grup ocupa una fila dins el 

menjador. En el cas, que s’hagués de compartir una taula, es separaran entre sí deixant una 

cadira lliure. 

Per evitar acumulació d’alumnes a les escales, els grups del 1r torn entraran al menjador de 

forma esglaonada. El rentat de mans també es farà de forma espaiada per evitar aglomeracions 

als punts d’aigua . La sortida es farà per la porta que hi ha al final de la sala, afavorint la 

circulació a l’espai. 

El segon torn accedeix des del pati i també ho farà de forma esglaonada, la sortida serà pel final 

de sala. El rentat de mans amb aigua i sabó estarà previst dins l’estona d’esbarjo. Forma part del 

marc d’aprenentatge i per tant, serà una activitat guiada i supervisada amb cura. 

Entre els dos torns, es procedirà a fer ventilació de l’espai, neteja i desinfecció. 

 Esbarjo: 

 

 

 

 

 

GRUP ZONA HORARI 

3r Zona 1 

12:30-13:30h 4t Zona 2 

5è – 6è Zona 3 

P4 - P5 Zona 1 

13:30-14:45h 1r Zona 2 

2n Zona 3 



La distribució de la zona d’esbarjo s’ha fet prenent com a referència el nombre d’alumnes, 

aproximat, que feien ús del servei de menjador el curs 19-20. Seguint el mateix criteri que a 

l’estona d’esbarjo de l’horari lectiu, els alumnes ocuparan la seva zona fent ús de les mascaretes 

de protecció. 

Els alumnes de P3, descansaran al gimnàs que no es farà servir per l’educació física. Cal que en 

acabar, es procedeixi a ventilar i fer neteja de l’espai. 

H. PLA DE NETEJA 

Aspectes a tenir en compte en referència a les mesures d’higiene personal i protecció: 

Entrades i sortides: Tot el personal del centre, alumnes i famílies que entrin a fer gestions al 

centre, realitzaran un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic . Es col·locaran dispensadors de gel 

davant de les escales principals de cada pavelló, al taulell de consergeria, secretaria i despatx de 

menjador. Cada grup-classe disposarà de solució hidroalcohòlica . A més, es prendrà la 

temperatura i aquesta no ha de ser superior a 37,5º. 

Rentat de mans: Abans i/o després del pati, del menjador i de fer ús del WC, els alumnes han 

d’acostumar-se a fer un rentat de mans intensiu. Els punts d’aigua disposaran de dosificadors de 

sabó i tovallons de paper d’un sol ús. Es col·locaran cartells informatius explicant els passos, 

també es realitzarà a les tutories l’explicació, dins del marc d’aprenentatge. 

Material: El material pedagògic i escolar serà d’ús exclusiu pels alumnes del grup estable. Per 

reduir el contacte, a primària, els alumnes hauran de portar de casa un estoig de roba amb 

cremallera on tindran el seu material individual bàsic.  

Excepcionalment, si s’hagués de fer ús de material didàctic compartit, els alumnes farien un 

rentat de mans acurat abans de començar. En acabar, els alumnes col·laboraran en la neteja 

dels elements, si és factible per edat i pel tipus de material a netejar, amb paper i solució 

hidroalcohòlica . 

Aules: Per facilitar la neteja i desinfecció per part dels treballadors de l’empresa, es recomana 

evitar acumular material a les superfícies, així com ocupar en excés els espais. Una estratègia 

que ajudaria a mantenir l’aula recollida i controlar la desinfecció del material lúdic/didàctic seria 

programar l’ús per períodes de temps i mantenir apartats la resta. En acabar el període de temps 

(setmanal, quinzenal) es procedeix a la seva neteja, desinfecció i es guarda i substitueix per un 

altre. Espais d’especial interès: 



- Aula psicomotricitat: es planificaran com a màxim, una sessió en el torn de matí i una 

altra a la tarda, per assegurar la seva desinfecció al llarg del migdia. 

- Aula informàtica: els alumnes de primària procediran a fer una neteja de la superfície de 

la taula, el teclat i el ratolí en acabar la sessió, amb paper i solució. 

- Aules P3 - P4: aquests espais s’habilitaran com a zona de menjador. Per tant, cal 

procurar la neteja i desinfecció en acabar el seu ús. 

- Gimnàs: en horari lectiu es farà servir perquè els alumnes de P3 facin la migdiada. En 

acabar, caldrà ventilar, netejar i desinfectar. 

- Vestuaris: en acabar l’educació física al pati, els alumnes del grup estable faran ús dels 

vestuaris. En acabar, cal ventilar i els mateixos alumnes poden ajudar a la neteja dels 

bancs. 

- Sala de mestres: s’ha modificat l’espai habitual per manca de ventilació. Ara es realitzarà 

a la sala de mestres i els docents s’agruparan per cicles. Caldrà ventilar, netejar i 

desinfectar després del seu ús. 

Ventilació: Totes les aules obriran les seves finestres un mínim de 10 minuts 3 cops al dia. Es 

recomana la creació d’un càrrec a l’aula per garantir aquesta tasca, dins el marc d’aprenentatge. 

Mascaretes: Els alumnes de primària hauran de portar les seves pròpies mascaretes de casa i 

entrar amb ella posada al matí. Disposarem de mascaretes a les plantes, per si algun nen/a 

necessités en un moment donat. Cal treballar amb els alumnes l’ús correcte, com pot ser, 

manipular per les gomes, tapar bé el nas, no compartir ni tocar les dels companys, entre d’altres 

aspectes. Caldrà que cada alumne porti una petita bossa de roba amb nansa o beta llarga. per 

penjar a la cadira, es farà servir a l’aula durant l’esmorzar i/o al migdia, per dinar al menjador. 

Hauran de dur mascareta dins del centre i només podran deixar de fer-ne ús quan la situació ho 

permeti i només, dins del seu grup estable mantenint la distància de seguretat. 

Pels alumnes d’infantil aquesta mesura no és obligatòria. 

Pels docents es facilitaran mascaretes higièniques reutilitzables per trimestres on s’indica com, 

quan i la durada efectiva de la mascareta. 

Lavabos i punts d’aigua: s’ha establert un horari de rentat de mans i s’han distribuït els punts 

d’aigua per grups. Partint d’aquesta distribució, s’anirà efectuant la neteja i desinfecció freqüent 

d’aquests espais per part de l’empresa de neteja. 



Patis: l’ús dels espais exterior està delimitat per grups i subgrups i per un horari específic. Caldrà 

anar fent neteja i desinfecció periòdica, així com procedir al buidat de papereres. 

Zones de contacte: Baranes, poms, manetes, polsadors i d’altres elements de contacte habitual 

s’hauran de netejar i desinfectar diàriament. 

I. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

A l’actualitat, disposem d’unes dades orientatives que recullen informació del curs 19-20. Al mes 

de setembre, es podran acabar de determinar, les activitats, el nombre de participants i l’espai. 

Ja s’ha compartit amb els responsables d’extraescolar de l’AFA, les mesures publicades al 

document “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centre educatiu en el marc de la 

pandèmia”, fent incís a l’annex 6. 

ACTIVITAT 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS D’ON 

PROVENEN 
RESPONSABLE ESPAI 

Atelier 10 

P5 – 1r 

2n -3r 

4t – 5è – 6è 

Divers Polivalent infantil 

Shake it 14 P3 - P4 La Caliu Psicomotricitat 

Multiesport 14 P5 – 1r La Caliu Pati 

Petits actors 6 P4 – P5 Aula 2 Teatre 

La Companyia / 

caracterització 
6 1r – 2n Aula 2 Teatre 

Sensibilitat musical 

Conjunt Guitarra 

4 

4 

4 

1r – 4t Passatge Aula música 

Rock Factory 6 5é – 6é Divers Biblioteca 

Robòtica 8 
3r – 4t 

5é – 6é 
Aula 2 Informàtica I 

Estrategues 9 1r – 6é Aula 2 Menjador 

Ioga 14 P3 – 6é Divers Psicomotricitat 

Aeris 

(escalada/teles) 
9 

P5 – 1r 

2n -3r 

4t – 5è – 6è 

 

 

 

Gimnàs 



Patinatge 

22 

14 

14 

P5 – 1r 

2n -3r 

4t – 5è – 6è 

La Caliu 

 

 

 

 

 

 

 

La Caliu 

Pati 

Experimenta 

10 

11 

 

P3 – P5 

1r -3r 

4t – 5è – 6è 

Psicomotricitat 

Teatre 

Taekwondo 
17 

10 

2n -3r 

4t – 5è – 6è 
Gimnàs 

Bàsquet 
7 

9 

2n – 4t 

5è – 6è 
Pista 

Futbol sala 

9 

11 

7 

2n 

3r – 4t 

5è – 6è 

Pista 

Capoeira 

3 

9 

 

P4 – P5 

1r -3r 

4t – 5è – 6è 

Divers Gimnàs 

Anglès 

18 

52 

28 

P4 – P5 

1r -3r 

4t – 5è – 6è 

Kiths Aula EE / Religió 

Acollida 
83 matí 

112 tarda 

 

P3 – 6é 

 

La Caliu Música / Aula AA 

 

J. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

El centre té previst programar les activitats complementàries habituals, si bé, s’intentarà evitar les 

que puguin comportar aglomeracions i es promouran les activitats a l’aire lliure. Es mantindrà la 

distància interpersonal d’1.5 metres i portaran mascareta els alumnes majors de 6 anys. 

Pel que fa a l’activitat de natació que realitzen els alumnes de 1r, es manté amb les següents 

instruccions: es procedirà al rentat de mans a l’entrada i sortida, els vestuaris seran ocupats per 

alumnes del mateix grup estable guardant la suficient distància i faran ús de la mascareta en els 

desplaçaments.  



K. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 

Abans de determinar com seran les reunions del proper curs, ens agradaria destacar com el 

confinament ha canviat dinàmiques i quines millores ens ha permès el treball telemàtic:  

- Reunions més operatives 

- Treball inclusiu més potent. 

- Recollida de documentació més adient i transferible 

- Enfortiment de les relacions personals i treball en equip 

Pel proper curs ens organitzarem de la següent manera 

HORARI ÒRGANS 
TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

A determinar 

segons horari 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Comunitat Educativa 
Planificació i 

seguiment 
Presencial Mensual 

DILLUNS 

Equip docent d’anglès, 

música i educació física 
Coordinació Presencial Quinzenal 

Comissions / càrrecs 

i grup impulsor 

Planificació i 

actuació 
Presencial Quinzenal 

DIMARTS 

Equip docent Claustre Presencial Mensual 

Equip docent Cicle Presencial Setmanal 

 

DIMECRES 
Equip docent  nivell 

(tutories i especialistes) 
Planificació Presencial Setmanal 

DIJOUS 
Equip docent  nivell 

(tutories i especialistes) 
Planificació Presencial Setmanal 

DIVENDRES 
Coordinadores de cicle, 

cap d’estudis i directora. 
Planificació Presencial Setmanal 

 

 



L. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 

DE COVID-19 

Quan tinguem sospites d’un possible cas de COVID-19 cal portar l’infant a un espai reservat. 

També caldrà tenir en compte fer ús de la mascareta, tant l’adult com l’infant i prendre la 

temperatura . Posteriorment, es contactarà amb la família perquè el vinguin a buscar. Si presenta 

símptomes de gravetat, cal trucar al 061.  

En cas que un alumne estigui a casa sent sospitós, però a l’espera de resultats, cal seguir amb 

normalitat.. (veure annex 1) 

ESPAI HABILITAT PER A 

L’AÏLLAMENT 

RESPONSABLE 

REUBICAR L’ALUMNE 

RESPONSABLE 

TRUCAR LA FAMÍLIA 

RESPONSABLE 

COMUNICAR SSTT 

Despatx direcció 

(espai annex a secretaria) 

Membre equip directiu Tutor/a Direcció 

 

M. SEGUIMENT DEL PLA 

Per a l’avaluació i seguiment del pla farem servir el següent quadre on s’indiquen els diferents 

espais i els indicadors a valorar. El calendari serà el següent: 

- Inici de curs: primera setmana de funcionament, primers ajustaments al pla inicial. 

- Principis d’octubre : valorarem si els ajustaments inicials són adequats i s’inclouen al 

Pla. Si algun aspecte no queda del tot resolt, proposarem solucions que valorarem al cap 

d’un període curt de temps. 

- Final de trimestre: es revisen els indicadors, valorem el funcionament i es presenten 

propostes de millora pel proper trimestre. Sobretot, en aquesta revisió és important 

valorar si les mesures preses de caire pedagògic semblen suficients o cal fer una altra 

distribució dels recursos personals al segon trimestre amb l’objectiu de donar resposta a 

les necessitats dels alumnes. 

 

 

 



ESPAIS INDICADORS O ASPECTES A VALORAR 

LECTIU 

Equip directiu i equip de 

coordinació. 

 

Funcionament/aprofitament dels reforços, coordinació pedagògica, 

adequació de les mesures a les necessitats educatives detectades, fluxos de 

circulació, ocupació de l’espai interior i exterior, activitats d’higiene personal, 

mesures de protecció  i neteja dels espais. 

MIGDIA 

Equip directiu, coordinadora 

monitores i  responsable cuina. 

Fluxos de circulació, ocupació de l’espai interior i exterior,  activitats 

d’higiene personal, mesures de protecció i neteja dels espais.  

EXTRALECTIU 

Equip directiu, membre AFA 

comissió extraescolars i 

responsable de la Caliu. 

Fluxos de circulació, entrades i sortides a les activitats, estabilitat de les 

agrupacions, ocupació dels espais interiors i exteriors, mesures de neteja, 

ventilació i desinfecció dels espais ocupats, activitats d’higiene personal, 

control de les mesures de protecció . 

EXTERIOR 

Equip directiu i membre AFA. 

Entrades i sortides, comunicació escola-família sobre les mesures incloses 

al propi Pla 
 

 

3. CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 

P3 

Entrevista personal amb la família i l’infant el dia 7 de setembre, presencial. 

Reunió famílies 9 setembre, en principi es farà presencialment  sempre i quan les condicions ho permetin. 

Període adaptació 3 dies en grups reduïts. Normalment, es feia a les aules però enguany proposem que s’afegeixi l’espai 

exterior (porxo) i l’espai polivalent de la planta d’infantil. Els suports es repartiran pels 4 espais i així, evitarem l’aglomeració a 

les dues aules. Només es podrà entrar amb un adult, fent ús de la mascareta i prèvia higiene de mans a l’entrada de l’edifici. 

L’entrada dels nens i nenes de P3 es farà a les aules directament i s’allargarà en funció de l’evolució . 

P4 - P5 

Els primers dies es preveu l’entrada dels nens i nenes de P4 i P5 acompanyats d’un adult a la zona de pati d’infantil, 

amb mascareta i prèvia higiene de mans. A mida que es vagin trobant més còmodes ens anirem col·locant a l’espai 

on habitualment farem les files, zona 1 (taules) per P4 i a la zona 1 (castell) per P5.  

A mida que reprenguin la normalitat, els alumnes entraran sols i es col·locaran a la zona del pati. Allà esperaran 

jugant perquè hauran d’esperar que vagin entrant els altres grups d’inicial a l’edifici. Amb les seves tutores faran 

files  per poder anar cap a  les seves aules. 



 

PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 

PREPARACIÓ 

CONFINAMENT 

ED INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Classroom - s’hauran de crear els escenaris  (classe) de cada trimestre i de cada nivell, a nivell de 

professorat. 

Dossier d’aprenentatge - preveure  el  material relacionat amb l’escenari que englobi diferents àmbits amb 

la previsió de dues setmanes mínim perquè s’enduguin els nens i nenes amb dificultats de connexió, en el 

cas d’un confinament del grup, disposar d’aquest dossier comodí en format paper. 

 

SUPORT I 

ACOMPANYAMENT 

EMOCIONAL 

El tutor o tutora ha de conèixer la situació familiar, en tot moment: 

- situació laboral 

- estat de salut 

- connectivitat  

- estat de l’infant a nivell emocional 

- seguiment de les tasques 

Realitzar propostes pedagògiques sobre les emocions. 

Fer el seguiment individualitzat del infant.  

Cal aconseguir un vincle comunicatiu amb la família. 

 

CURRÍCULUM-

PROGRAMACIÓ 

Escenari 

d’aprenentatge 

corresponent al 

trimestre. 

Adaptació del 

document pels 

alumnes que ho 

requereixin. 

Escenari 

d’aprenentatge 

corresponent al 

trimestre. 

Cada activitat podria 

tenir una valoració 

sobre la dificultat de la 

seva realització. 

Escenari 

d’aprenentatge 

corresponent al 

trimestre. 

Cada activitat podria 

tenir una valoració 

sobre la dificultat de la 

seva realització. 

Escenari d’aprenentatge 

corresponent al trimestre. 

Cada activitat podria tenir una 

valoració sobre la dificultat de 

la seva realització. 

Adaptació del document pels 

alumnes que ho requereixin. 

(possibilitat de fer activitats el 

PRIMÀRIA 

A grans trets, proposem que els alumnes comencin la jornada del 14/09/2020 tancant simbòlicament el 

curs anterior. Ho faran, majoritàriament, acompanyats del tutor/a del curs 19-20, pujarem a les aules i 

recollirem les pertinences que la majoria no han vingut a recollir. Els acompanyarà la seva nova ubicació i 

realitzaran, si escau, una dinàmica per indicar com han quedat reagrupats (cursos imparells). En tornar de 

l’esbarjo, els nous tutors/es ja es faran càrrec del seus respectius grups classe actuals. 

 



 Adaptació del 

document pels alumnes 

que ho requereixin. 

(possibilitat de fer 

activitats el més 

autònomes possibles i 

autocorregibles) 

Activitats setmanals en 

un únic document, 

accessible i oportú al 

nivell de l’alumnat. Cal 

tenir en compte que els 

documents adjunts 

estiguin enllaçats en el 

propi document. 

Activitats amb eines i 

bastides que ajudin en 

el procediment i 

l’avaluació. 

 

Adaptació del 

document pels alumnes 

que ho requereixin. 

(possibilitat de fer 

activitats el més 

autònomes possibles i 

autocorregibles) 

Activitats setmanals en 

un únic document, 

accessible i oportú al 

nivell de l’alumnat.(3r) 

Activitats setmanals 

presentades en format 

de guió i que facin 

referència a les 

activitats del Classroom 

(4t), accessible i oportú 

al nivell de l’alumnat. 

Activitats amb eines i 

bastides que ajudin en 

el procediment i 

l’avaluació. 

més autònomes possibles i 

autocorregibles) 

Activitats setmanals presentats 

en format de guió i que facin 

referència a les activitats del 

Classroom, accessible i oportú 

al nivell de l’alumnat. 

Activitats amb eines i bastides 

que ajudin en el procediment i 

l’avaluació. 

 

ENTORN VIRTUAL 

D’APRENENTATGE 

(PLATAFORMA) 

Presentació 

escenari ( e-mail  i 

Genially) 

Instagram 

 

Videoconferències 

setmanal sense 

límit  de temps i 

unificada pel 

centre. 

 

Presentació escenari 

(e-mail  i Instagram) 

Vídeos de personatges. 

Activitats en format pdf 

editable. 

Videoconferències 

sense límit  de temps i 

unificada per el centre. 

 

Presentació escenari 

(e-mail  i Instagram) 

Vídeos de personatges. 

Activitats en format pdf 

editable. 

A partir de 4t - 

Introducció Classroom  

Ús correu Gsuite 

(prioritzem els 1rs dies) 

Videoconferències 

sense límit de temps i 

unificada per el centre. 

 

Presentació escenari (e-mail  i 

Instagram) 

Vídeos de personatges. 

Activitats en format pdf 

editable. 

Introducció Classroom 

Ús correu Gsuite 

(prioritzem els 1rs dies) 

Videoconferències sense límit 

de temps i unificada per el 

centre. 



PARTICIPACIÓ DE 

L’ALUMNE EN EL 

PROCÉS 

D’APRENENTATGE 

Retorn a 

Instagram. 

 

Feedback de la  

tutora sobre la 

realització 

setmanal de les 

tasques. 

Realització de les tasques: 

- Devolució i correcció per part de la o el mestre referent. 

- Retorn a Instagram de les propostes tipus repte. 

- Registre de les tasques fetes per part del docent i compartit amb la família. 

COORDINACIÓ 

AMB LES 

FAMÍLIES 

Reunió virtual sobretot en un primer moment  (individual o petits grups) 

Deixar clar els canals de comunicació i com es funcionarà. 

Aportar idees que ajudin a adaptar-nos a les necessitats individuals. 

Depenent de la durada del confinament i de les necessitat manifestades, es realitzaran periòdicament 

trobades virtuals amb la família. 

RELACIÓ 

TUTORS/ES-

INFANTS 

Videotrucades setmanals, grupals 

Vídeo trucada grupal  dilluns al matí: explicació sobre què es pretén amb els exercicis de la setmana. 

Contextualització de l’escenari. 

Vídeo trucada grupal al llarg de la setmana per introduir conceptes nous.  

 

Videotrucades individuals 

amb una periodicitat freqüent. 

RELACIÓ 

ESPECIALISTES 

ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT-

INFANTS 

Adaptació de 

materials que 

poden servir per 

altres alumnes 

amb situacions 

desafavorides. 

 

Adaptació de materials que poden servir per altres alumnes amb situacions 

desafavorides. 

Atenció individualitzada o en petit grup per videoconferència. 

COORDINACIÓ DE 

L’EQUIP DOCENT 

Coordinació Departaments: música, anglès, educació física. 

Reunions nivell /pedagògiques  

Reunions de coordinació 

Reunions de claustre 

Reunions ED 

 

 



CONCLUSIONS  

Al llarg d’aquesta primera setmana de curs, aquest pla provisional ha estat enriquit per les 

aportacions dels docents, els membres representants de la Comunitat Educativa així com, altres 

serveis implicats en el funcionament de l’Escola Ramon Llull. A tots i totes, el nostre agraïment. 

Entendrem aquest document com un pla viu que s’anirà adaptant a les situació sanitària i a 

l’evolució de la pandèmia. Per tant, cal estar preparats per a ser flexibles amb els esdeveniments 

i les decisions, però curosos i responsables amb les mesures i normes que les autoritats 

competents ens marquin.   

Ara més que mai, els canals de comunicació han d’estar oberts i tota la Comunitat Educativa 

atenta a possibles novetats i actualitzacions. Imprescindible, mantenir-nos pacients i 

comprensius davant el gran repte que suposa mantenir una òptima convivència en un centre 

escolar, en un moment tan important com el que estem vivint ara. 

Moltes gràcies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 



PROTOCOL COVID-19 I GESTIÓ DE CASOS 

Les famílies hauran de signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE on: 

- Es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID -

19. 

- Mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte.. 

- Permetre l’intercanvi de dades personals entre el Departament de 

Salut i Educació. 

REQUISIT D’ACCÉS al centre escolar: 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ davant d’un possible cas de COVID 19:                 

1.-  L’infant mostra alguns del SÍMPTOMES COMPATIBLES. 

2.-  Portar a un espai ventilat i d’ús individual, col·locar 

mascareta, sempre que no hi hagi contraindicació. 

 

 

Estar lliure de SÍMPTOMES 
compatibles COVID-19 

Febre o febrícula 

Tos i/o dificultat per respirar 

Congestió nasal i/o mal de coll 

Mal de panxa, vòmits i/o diarrees 

Malestar general o dolor muscular 

No estar davant les següents 
situacions: 

Trobar-se en aïllament per positiu. 

Estar en espera de resultat PCR. 

Conviure amb una persona diagnosticada. 

Quarantena domiciliària per contacte 

estret amb un cas positiu. 

Presenta símptomes de gravetat ? 

Dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, 

dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se... 

SÍ 
Trucar al 061 

Contactar amb la 

família 

NO 
Avisar a  la família i recollir a l’infant del centre. 

Recomanar el trasllat al domicili i des d’allà, contactar 

telefònicament amb el CAP de referència. 



I un cop hem contactat amb el CAP, quins són els passos ? 

 El pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas durant les primeres 

24 hores, i decidirà si escau realitzar test PCR. 

 Si es realitza test PCR, s’indicarà aïllament domiciliari a  l’infant i els seus 

convivents, almenys fins a conèixer el resultat. Com a cas sospitós, des 

del CAP contactarà amb vosaltres el Gestor COVID: 

- Ajuda a donar d’alta a “La Meva Salut” 
- Recull els contactes estrets i introdueix al programa COVID Contacts. 
- Informa sobre la conveniència de confinament, també dels germans/es. 

 

 Paral·lelament, el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial realitzarà 

les següents tasques: 

- Trucar a la direcció del Centre per demanar els contactes i informar al CEB. 
- Realitzar seguiment del resultat PCR i indicar les mesures d’aïllament i 

quarantena. 
 

 En cas de resultat negatiu, s’informarà a la família a través de l’aplicació 

La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas 

de què sigui positiu es comunicarà a través d’un professional sanitari. 

 

 A nivell ORIENTATIU:  

 
 

 

 

 

 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents 
(companys/es Grup Estable) mentre s’estigui a l’espera de resultats. 

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. 

Positiu d’un 
membre del GE 
A tot el grup es 

recomanaria 
quarantena i es 

faria PCR. El 
resultat negatiu 
no eximeix de 

l’aïllament. 

 

Positiu de dos o més 
membres de 

diferents GE del 
mateix edifici.           

Es podria arribar a  
recomanar quarantena 
dels GE d’aquest edifici 

i es faria PCR. El 
resultat negatiu no 

eximeix de l’aïllament. 

Positiu de dos o més 
membres de diferents 
GE de diferents edificis.     

Es podria arribar a 
recomanar quarantena 

dels GE de tot el centre i 
es faria PCR. El resultat 

negatiu no eximeix de 
l’aïllament.  Tancament 
de l’activitat presencial.  


