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1. Introducció 
 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius durant el proper curs incorpora les mesures que els               
documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa            
adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.            
Durant aquest curs 2020-21 se’ns planteja un repte d’adequació de tots els àmbits laborals i               
en concret, de l’escola.També és l’expressió d’una part de l’autonomia dels centres i,             
d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en               
el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut de Catalunya.  
 
Tenim l’oportunitat de posar en valor el nostre sistema educatiu. Un sistema que pensa en               
el benestar del seu alumnat i de les seves famílies. És el moment de la col·laboració i el                  
compromís a tots els nivells, de la professionalitat i de la imaginació, del treball en equip i de                  
la recerca de aliances, de la complicitat de l’entorn per adequar el currículum en el marc del                 
Projecte Educatiu de cada centre. De repensar què fem i com ho fem. En definitiva, de                
dissenyar unes estratègies educatives que donin resposta a les necessitats i als drets de              
l’alumnat i, molt especialment, del que viu en entorns desafavorits, el que ha patit amb més                
cruesa els efectes de la pandèmia. 
 
Amb aquest Pla d’Actuació prioritzem salvaguardar la salut dels nostres infants, posant en             
primera línia la prevenció de possibles contagis. Tanmateix vetllarem per l’acció           
pedagògica, del nostre alumnat.  
 

2. Diagnosi. 
 
Durant el passat curs 2019-20 l’escola s’ha vist sotmesa a una sèrie de reptes i               
desafiaments en el moment en què els centres educatius es van tancar. Aquests han              
comportat l’adaptació a un nou model educatiu, que tot i les seves dificultats inicials, podem               
afirmar que hem pogut continuar endavant, superant les dificultats.  
 
Les circumstàncies actuals ens fan plantejar-nos una escola segura, acollidora i presencial            
amb totes les mesures necessàries per garantir-ne l’èxit educatiu. En aquest document            
podrem llegir totes les novetats que viurem enguany. També trobarem un pla de prevenció i               
actuació comú en tota la Comunitat Educativa.  

 

3. Alumnat. 
En primer lloc, volem posar èmfasi en la planificació d’una tornada a l’escola el més               
normalitzada possible donada la situació sanitària que estem visquent. Els infant que hi             
pertanyen han estat i són el centre del procés d’ensenyament. Aquest curs, encara més, en               
farem èmfasi en la seva acollida de nou, en la seva tutorització i orientació i ens farem càrrec                  
de les situacions emocionals ben diverses que ens puguem trobar, esdevenint l’escola com a              
segona casa i l’equip docent com a acompanyants en el seu camí de vida.  

Enguany ens organitzem en quatre comunitats (i no en tres, com fèiem fins ara). Els grups                
classe seran internivell en cada comunitat i la ràtio serà al voltant de 20 infants per aula, fet                  
que ens permet, d’una banda abaixar el risc de contagi i d’una altra atendre les necessitats                
educatives i pedagògiques de l’alumnat.  

 

 



 

COMUNITAT DE PETITS 
Aquesta comunitat comprèn els cursos de l’etapa d’Educació Infantil (P3, P4 i P5). 
Hi ha un total de 151 alumnes repartits en vuit grups amb una ràtio de 18’9 infants.  

COMUNITAT DE MITJANS  
Aquesta comunitat comprèn els cursos de 1r i 2n d’Educació Primària. Hi ha un total de 101                 
alumnes repartits en cinc grups. La ràtio és de 20 infants.  

COMUNITAT DE GRANS 
Aquesta comunitat comprèn els cursos de 3r i 4t d’Educació Primària. Hi ha un total de 108                 
alumnes repartits en sis grups. La ràtio és de 18 infants.  

COMUNITAT DE JOVES 
Aquesta comunitat comprèn els cursos de 5è I 6è d’Educació Primària. Hi ha un total de 124                 
alumnes repartits en sis grups. La ràtio és de 20’6 infants.  
 
La nostra proposta d’organització és la de formar grups estables i compten amb la seva               
tutora de referència durant tot el curs, permetent l’entrada d’altres docents especialistes quan             
sigui necessari i seguint les mesures higièniques i de prevenció establertes. També            
prioritzem personal de suport per moments d’atenció individualitzada i en possibles           
substitucions.  
 
QUÈ CAL PORTAR:  

- Mascareta higiènica en una bossa de roba (tipus esmorzar) que pugui anar i tornar a casa 
per la seva reposició o neteja. De 1r a 6è.  

- Un paquet de mocadors i un de tovalloletes de P3 a 6è. 
- Un estoig de roba (no metàl·lic) de 1r a 6è pel material individual.  
- Un potet de gel hidroalcohòlic petit i d’ús individual de 4t a 6è a la motxilla.  
- Un parell de sabates per estar dins l’escola  P3 a 6è. 
- Evitar les motxilles amb rodes, qui la porti no la podrà arrosegar pel terra.  

4. Personal del centre: equip docent i PAS. 
Actualment la plantilla del nostre centre compta amb una dotació de 28’5 mestres per tota               
l’escola. Entre ells comptem amb dos especialistes de llengua anglesa, dos d’educació física,             
dos d’educació especial i 1’5 de música. L’equip docent s’organitza d’acord amb les quatre              
comunitats de l’escola, fent que aquesta sigui directa, àgil i eficient. les dotacions extres              
consten de 6 mestres al setembre.  
 
Aquest curs, i donades les circumstàncies, l’equip directiu vetllarà per l’assignació més estricta             
de l’equip docent a les comunitats i en conseqüència amb els grups estables per tal d’evitar al                 
màxim la propagació de la COVID-19.  
 
QUÈ CAL PORTAR:  

- Mascareta higiènica que proporciona el Departament d’Educació, tot i que es recomana 
que cadascú porti la seva de casa. No podem portar mascaretes amb vàlvula.  

- Un paquet de mocadors d’ús individual. 
- Un potet de gel hidroalcohòlic l petit d’ús individual. A l’escola disposem també d’alcohol 

en punts estratègics proporcionats pel Departament d’Educació. 
- Un parell de sabates per estar dins l’escola.  

 
 

 



 

5.   La Comunitat Educativa 
Enguany haurem de fer canvis pel que fa a la situació de les famílies de l’escola. Sempre ens                  
hem considerat una escola oberta i acollidora respecte a la Comunitat Educativa, però enguany              
se’ns planteja un escenari molt diferent al respecte.  
 
Totes les famílies del centre hauran d’omplir una declaració responsable (ANNEX 1) on es fa               
palès el compromís de responsabilitat compartida envers l’escola i la comunitat Educativa.            
Aquesta declaració s’entregarà individualment al setembre del 2020. 
 
L’organització familiar també serà modificada degut al plantejament d’escola pel que fa a les              
entrades i sortides del centre i que s’especificaran més endavant en aquest mateix document.              
No obstant, com a escola oberta i acollidora proposem fer petites actuacions que ajudin a la                
integració de les famílies dins la vida d’escola i en definitiva, la vida d’aula. Tot i que la majoria                   
d’aquestes seran en format telemàtic majoritàriament (reunions de tutoria, seminaris, aules           
obertes...). Amb aquestes propostes ens podem apropar a les famílies i contemplar la             
Comunitat Educativa com a ens acollidor i unificat.  
 
El Consell Escolar de l’escola, òrgan de màxima representació de l’escola, modificarà les seves              
reunions ja que es realitzaran de manera telemàtica tal com hem començat a fer des de l’inici                 
de la pandèmia. Tanmateix seran les reunions d’Equip Directiu amb l’AMPA de l’escola,             
utilitzant en la mesura del possible la via telemàtica.  
 
Com hem estat fent enguany la comunicació amb les famílies es realitza a través de la                
plataforma de comunicació Dinantia i la pàgina web del centre. També ens podem comunicar a               
través de l’intercanvi de correus electrònics de l’equip docent i el telèfon del centre. Enguany               
generarem un correu propi de cada infant corporatiu i un portal d’aula (classroom) on les tutores                
i les famílies poden gaudir d’una via de contacte àgil i eficient tant per la vida diaria com per si                    
es produeix un nou període de confinament.  
 
PER ACOMPANYAR ALS INFANTS :  

- Una única persona acompanyant, sense entrar dins del recinte escolar i amb mascareta 
higiènica. 

- Un paquet de mocadors d’ús individual. 
- Un potet de gel hidroalcohòlic petit i d’ús individual.  

 

6.    Organització de l’escola: organització pedagògica del centre, dels grups d’alumnes, 
dels professionals,  dels espais i la familiarització.  
L’Organització Pedagògica: un dels pilars de la nostra escola són els ambients d’aprenentatge             
organitzats en les comunitats d’aprenentatge. Donades les circumstàncies enguany no es duran a             
terme. No obstant, considerem aquest puntal rellevant pel que fa a l’aprenentatge i adquisició de               
competències dels nostres infants i és per aquest motiu que durem tota aquesta proposta dins               
l’aula i del seu grup estable. Els grups estables comptaran doncs amb espais de treball autònom                
que segueixen la nostra línia d’escola i els pedagogs i pedagogues que ens representen. 

Mantenim les especialitats de llengua anglesa, educació física i educació especial a l’Educació             
Primària. L’Educació musical serà integrada a l’aula tutoria a través de propostes de treball              
gestionades per l’equip docent de música. Pel que fa a l’Educació Infantil mantenim la              
psicomotricitat i l’educació especial amb les especialistes.  

Els grups d’alumnes: l’escola, seguint les instruccions donades pel Departament d’Educació i de             
Salut, s’organitza en diversos grups estables amb una ràtio al voltant de 20 infants per aula i mai                  
superant la ràtio 25. El nombre d’infants de cada grup és entre 18-21 infants.  
 



 

El claustre ha confeccionat uns nous grups classe internivells.Cadascun es conforma seguint els             
criteris d'heterogeneïtat i d’inclusió, esdevenint l’atenció i la tutorització el més individualitzada            
possible. Considerem interessant remarcar que els infants que tenen germans o germanes dins la              
mateixa comunitat vagin al mateix grup estable per conciliació familiar i gestió de la traçabilitat.  

Els professionals: Cada grup estable internivell serà tutoritzat per un mestre o una mestra de la                
plantilla i romandrà tota la jornada escolar amb aquest, incloses les estones de pati. En alguns                
moments puntuals hem contemplat l’entrada d’altres docents com ara especialistes, atenció a la             
diversitat, substitucions, etc. 

Les persones especialistes, seguint les mesures higièniques proposades (mascareta, neteja          
constant, manteniment de distància física...), principalment estan assignats a una comunitat           
d’aprenentatge limitant el nombre de grups estables en els quals entraran. Intentarem que el              
moviment cap a d’altres aules sigui molt limitat. Pel que fa a l’Educació Física es farà, en la                  
mesura que es pugui, a l’aire lliure evitant al màxim la zona del gimnàs.  

L’atenció a la diversitat es farà de manera inclusiva, sempre que sigui possible, i seguint les                
mesures higièniques adequades.  

 

Els espais: Cada grup estable estarà situat a l’aula tutoria. Dins d’aquesta garantirem les mesures               
higièniques i de salut establertes així com la cura del material. Les aules garantiran l’aprenentatge               
multidisciplinar a través de propostes educatives de treball autònom des de P3 fins a 6è d’EP.                
Evitarem fer servir aules auxiliars, abans destinades a la realització d’ambients de treball, i en cas                
que s’utilitzi serà degudament desinfectada. Òbviament, es tindrà en compte la desinfecció i neteja              
dels materials i mobiliari utilitzat per part dels mateixos infants (dins del marc propi d’aprenentatge)               
i la ventilació. 

Els espais exteriors estan destinats per realitzar les activitats físiques i les estones d’esbarjo. La               
planificació horària determina els espais d’ús en cada cas.  

 

La familiarització: un altre pilar de l’escola és la familiarització dels infants que comencen la seva                
educació al centre i que s’allarga fins a l’octubre. Enguany contemplem aquesta proposta pels              
infants de P3 i de P4, així com en els casos que sigui necessari de P5. Com sempre, garantirem                   
les mesures higièniques i sanitàries. A l’escola organitzarem petits grups situats majoritàriament            
en espais exteriors durant el temps de familiarització per tal d’evitar massificacions, amb una              
persona adulta acompanyant i amb mascareta. Al fer grups internivell podem gaudir d’aquesta             
adaptació gradual de manera més propera, acollidora i personalitzada.  

L’horari reduït pels infants de P3 es durà a terme durant la primera setmana (del 14 al 18 de                   
setembre). No obstant, es donaran facilitats per les famílies que vulguin i puguin continuar amb               
aquest procés de familiarització tant de caràcter de gestió horària com pedagògica, sempre             
atenent les indicacions de la tutora.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A la següent taula podem fer-nos una idea de l’organització de l’escola durant el proper curs:  

 
 

COMUNITAT 
 
 
 

NIVELL ALUMNAT DOCENTS 
ESTABLES 

ALTRES 
DOCENTS 

PERSONAL 
AT. 

EDUCATIVA 

INTERVENCIÓ 
PUNTUAL 

ESPAI 
ESTABLE 

PETITS P3, P4 I 
P5 

102 Infants en 
8 grups 
estables 
(Ràtio: 18’9 
per aula). 

1 
tutora/aula 
(8 tutores a 
la 
comunitat) 

1h de psico. 
 

MEE i TEI Substitucions i 
guàrdies. 
 

Aula 
tutoria 

 
MITJANS 

1r I 2n 
d’EP 

101 infants en 
5 grups 
estables. 
(Ràtio: 20 per 
aula). 
 

1 
tutora/aula 

EF i English 
. 
(1h de cada 
especialitat) 

MEE i 
Vetllador 

Substitucions i 
guàrdies. 
 i CREDA 

Aula 
tutoria 

GRANS 3r I 4T 
D’EP 

108 infants en 
6 grups 
estables. 
(Ràtio: 18 per 
aula). 
 

1 
tutora/aula 

EF i English 
. 
(1h de cada 
especialitat) 

MEE i 
Vetllador 

Substitucions  i 
guàrdies. 
 i CREDA 
 

Aula 
tutoria 
 
 
 
 

JOVES 5è i 6è 
d’EP 

124 infants en 
6 grups 
estables. 
(Ràtio: 20’6 
per aula). 

1 
tutora/aula 

EF i English 
. 
(1h de cada 
especialitat) 

MEE i 
Vetllador 

Substitucions i 
guàrdies. 
 

Aula 
tutoria 

 

Les especialitats queden organitzades per comunitat seguint les dades exposades a la següent             
graella: 

 
ESPECIALITAT DOCENT COMUNITAT SESSIONS 

EDUCACIÓ FÍSICA EF 1  Mitjans i Petits 1 sessió per grup estable. 

EF 2m (Mireia) Grans i Joves 1 sessió per grup estable. 

LLENGUA 
ANGLESA 

PAN 1 (Helena) Petits i Mitjans 1 sessió per grup estable. 

PAN 2 Grans i Joves 1 sessió per grup estable. 

PAN 3 (0’5) sessió curta d’Speaking a EP 1 sessió per grup estable 
d’EP. 

EDUCACIÓ 
ESPECIAL  

EE 1 (Laia) Petits i Mitjans 1 sessió per grup estable. 

EE 2 (Maria) Grans i Joves 1 sessió per grup estable. 

EE 3 (0’33) Diversos grups 1 sessió per grup estable. 

 
 

 



 

 
7.    Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.  
 
Gestió d’horaris: les franges horàries de vida d’aula (amb la persona que tutoritza el grup)               
seran destinades al treball multidisciplinar de tots els àmbits educatius (inclosa l’educació            
musical) excepte les especialitats de llengua anglesa i educació física. Les especialitats            
organitzades per comunitat faran una sessió setmanal a cada grup aula. A grans trets els               
horaris s’organitzen des de les 8:50h fins les 16:40h segons l’establiment dels torns d’entrades i               
sortides.  
 
 
Gestió d’entrades i sortides: Una altra de les novetats d’aquest curs 20-21 és la gestió               
d’entrades i sortides a l’escola. Volem comptar amb la col·laboració del servei de Via Pública i                
recomanem a les famílies evitar l’ús del cotxe particular ja que dificulta l’espai. Pel que fa a la                  
tasca de senyalització i accessos al centre per la gestió d’entrades i sortides podeu consultar               
l’ANNEX 3.  
 
Comptem amb la implicació de la Comunitat Educativa per donar suport a la gestió de les                
entrades (facilitant el ràpid accès, la puntualitat, la col·laboració en el seguiment dels protocols,              
etc.). Si alguna família arriba tard al seu torn, l’infant no podrà accedir al centre educatiu fins les                  
9:30h o bé les 15:15h i entrarà sense acompanyar per la porta principal fins l’entrada on                
esperarà a ser atès per complir el protocol.  
 
A l’escola tenim tres portes d’accés i entrarem de manera esglaonada, tal com s’explica a               
continuació:  
 
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
PETITS 

(P) 
 
 

EI 3, EI 4, I 
EI 5 

 

  P1,P4,P3 Matí: 8:50h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:20h  

Porta porxo Tutores i 
especialistes (2) 

P2,P5,P6, 
  

Matí: 8:50h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:20h  

Porta tipi Tutores i 
especialistes (2) 

P7 i P8 Matí: 8:50h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:20h 

Porta principal Tutores i 
especialistes (2) 

 
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
 
 

MITJANS 
(M) 

 
1r i 2n 

M5 Matí: 9:00h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:30h  

Porta porxo Tutor i especialistes 
(2) 

M1 i M2 Matí: 9:00h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:30h  

Porta tipi Tutores i 
especialistes (2) 

M3 i M4 Matí: 9:00h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:30h  

Porta principal Tutores i 
especialistes (2) 

 
 
 

 



 

 
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
 
 

GRANS 
(G) 

 
3r i 4t 

G3 i G4 Matí: 9:05h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:35h  

Porta porxo Tutores i 
especialistes (2) 

G1 i G2 Matí: 9:05h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:35h  

Porta tipi Tutores i 
especialistes (2) 

G5 i G6 Matí: 9:05h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:35h  

Porta principal Tutores i 
especialistes (2) 

 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
 
 

JOVES 
(J) 

 
5è i 6è  

J3 i J4 Matí: 9:10h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:40h  

Porta porxo Tutores 

J1 i J2 Matí: 9:10h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:40h  

Porta tipi Tutores 

J5 i J6 Matí: 9:10h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:40h  

Porta principal Tutores 

 
 
 

8. L’Esbarjo 
Un dels projectes de la nostra escola és l’esbarjo compartit entre tot l’alumnat del centre des de                 
P3 fins a 6è. Actualment, hem pres mesures i hem planificat una sèrie de torns per tal de                  
mantenir el concepte de grup estable. Els patis seran a càrrec del docent tutor/a.  

 
1r torn de pati 2n torn de pati 

10:20h esmorzar 
10:30h-10:55h pati 

10:45h esmorzar 
10:55h-11:20h pati 

Petits: pati passadís, sorra i porxo alternant espais. 
MItjans:  pista i tipi alternant espais 

Grans i Joves: sorra, passadís,: porxo, pista i tipi 
alternant.  

 

9. El Menjador 
 
El servei del menjador ens preocupa especialment ja que molts infants de l’escola en fan un ús                 
diari i esporàdic. L’empresa encarregada a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa es fa càrrec del               
servei i del monitoratge. Els infants dinen amb el seu grup estable en un espai compartit amb                 
altres grups estables de la seva comunitat degudament separats i respectant les mesures             
higièniques i sanitàries. A l’escola ja tenim establerts uns torns i uns espais que eviten               
precisament la massificació de l’espai. Necessitarem un increment pel que fa al nombre d’equip              
de monitoratge.La nostra previsió, tot i que és susceptible de canvis, és la següent:  

 

 



 

COMUNITAT 
ESPAI 

TORN 

PETITS 
Menjador de petits i menjador de primària en grups estables          
degudament separats 

12:30h - 13:15h 

MITJANS Menjador de primària en grups estables degudament separats 12:30h - 13:15h 

GRANS Menjador de primària en grups estables degudament separats 13:30h 14:15h  

JOVES Menjador de primària en grups estables degudament separats 13:30h 14:15h 

 

L’empresa ens ha passat la ràtio assignada al nombre d’usuaris, que és la mateixa que el curs                 
2019-20. Observem que no hi ha hagut augment tot i que les condicions són totalment diferents:  

 

CURS 
USUARIS 

FIXES 
Nº 

MONITORS 

P3 19 2 

P4 23 2 

P5 25 2 

1º 27 1 

2º 22 2 

3º 32 2 

4º 28 1 

5º 32 2 

6º 22 1 

TOTAL 230 
15 

 

10. El servei de neteja  
El servei de neteja és a càrrec de l’empresa externa. Durant les darreres setmanes hem treballat                
de manera conjunta amb el personal per tal d’agilitzar la neteja, ventilació i desinfecció de les                
zones a utilitzar. El servei comença a la tarda allargant-se fins la nit. Ja fa dos cursos que                  
demanem tant el personal de neteja com l’equip directiu una ampliació de personal per tal de                
poder realitzar les tasques de neteja amb qualitat, esperem aconseguir-ho aquest curs donada la              
situació de pandèmia actual.  

Pel que fa a la vida diària, si un grup canvia de clase o bé utilitza un material comú aquest serà                     
degudament netejat i desinfectat pels mateixos infants, supervisats per la tutora i dins del              
desenvolupament de les competències pròpies dels nens i de les nenes.  

La gestió dels residus la continuarem fent com fins ara, seguint les directrius d’escola verda que                
som, reciclant paper, orgànic, residu i plàstic i fent estalvi energètic. Esperem que el servei de                
neteja pugui complir amb el seu compromís de reciclatge, dotant a les treballadores del personal               
i els materials necessaris per dur el reciclatge a terme.  

Per més informació podeu consultar l’ANNEX 11. 
 



 

 

11. Acollida i extraescolars 
El servei d’acollida i extraescolars és a càrrec de l’AMPA de l’escola. Aquestes es duran a terme                 
seguint les condicions higièniques i sanitàries regulades pel Departament de Salut.  

El nombre d’infants i de grups dependrà de la demanda del servei i de les condicions de cada                  
empresa. No obstant, l’Equip Directiu i l’AMPA vetllarà pel compliment de la normativa establerta.  

 
12. Activitats complementàries 
Durant el primer trimestre no tenim plantejat realitzar activitats complementàries ja que en la              
major parts dels casos implica barrejar grups estables. Si un cop començat el curs, observem               
que la situació és més estable començarem a dur a terme sortides, tallers i colònies.  

 

13. Reunions d’escola 
Com a centre dotem de rellevància a la coordinació i la comunicació constant per optimitzar la                
gestió i organització de la vida diària. Prioritzarem les reunions en gran grup de manera               
telemàtica i les reunions en petit grup de manera presencial.  

 

 
ÒRGAN TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT 

Equip Directiu Planificació Presencial Setmanal 

Comissió Pedagògica Planificació Presencial Setmanal 

Comunitat Coordinació Presencial Setmanal 

Nivell Treball comú Presencial Setmanal 

Brigada Treball d’escola Presencial Setmanal 

EAP Atenció a la diversitat Presencial Setmanal 

Comissions mixtes Treball d’escola: docents i 
AMPA 

Videoconferència / 
Presencial 

Mensual 

AMPA- Equip Directiu Coordinació  Videoconferència / 
Presencial 

Mensual 

Consell Escolar  Planificació i coordinació Videoconferència Bi-mensual 

Claustre Planificació i organització Videoconferència/ 
presencial 

Mensual 

 

14.   Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual en cas de 
confinament parcial o tancament del centre. 
En cas d’un possible rebrot que comporti el tancament parcial o total del centre hem de tenir un pla                   
d’actuació concret i vàlid per tota la comunitat educativa. És cert que aquests mesos ens ha ajudat                 
molt a innovar, a improvitzar i saber que podem tirar endavant com a comunitat educativa malgrat                
les circumstàncies viscudes.  

 



 

Per tant, tindrem en compte els següents aspectes: 

1. Aportacions econòmiques: les hem dividit en tres parts, facilitat així un pagament equitatiu i              
equilibrat d’acord amb el temps de treball. Pel que fa a les activitats complementàries no               
demanarem encara aquesta aportació i esperarem a un grau de seguretat més ampli. 

2. Aspectes pedagògics: Es realitzarà un nou calendari de connexions amb format de            
videotrucades amb les tutores i les especialistes setmanal per tal de reforçar els continguts              
treballats fins al moment del tancament. També s’enviarà setmanalment el dossier adaptat            
als diversos nivells de propostes de treball de tots els àmbits.  

3. Connectivitat: abans del tancament, si és possible, vetllarem pel repartiment de dispositius            
electrònics als infants que ho requereixin sempre i quan es garanteixi la connectivitat dels              
mateixos. Si no es garanteix, podem mirar de donar algun dossiers de tasques imprès.              
Cada infant tindrà el seu propi correu corporatiu (com l’equip docent) i el classroom activat i                
en funcionament. Es formarà al claustre i a la comunitat educativa per fer-ne un ús eficaç                
del mateix.  

4. Comunicació: les vies de comunicació seran Dinantia, correus electrònics del personal           
docent, pàgina web, correu del centre i molt excepcionalment trucades amb telèfon ocult.             
les comunicacions entre adults de la comunitat educativa es farà sempre via telemàtica a              
través del Meet.  

5. Material individual: si és possible farem que els infants s’enduguin el seu material individual              
(estoig), llibreta, etc. 

6. Esplai Tremola i altres entitats: comptarem, com aquest confinament, amb la seva            
col·laboració activa i desinteressada per ajudar als infants que així ho necessitin.  

7. Avaluació: l’avaluació en període de confinament serà de seguiment, d’implicació i de            
reforç emocional i afectiu dels infants del centre, tant si han participat com si no (per motius                 
diversos) de les tasques i videotrucades.  

De ben segur se’ns escapen molts aspectes, caldrà anar afegint-los a mesura que iniciem el curs                
escolar ja que les necessitats varien substancialment a cada trimestre.  

 
15 . Mesures de protecció i prevenció 
15.1. . Requisits d’assistència.  

 
Per poder assistir al centre l'alumnat ha de reunir les següents condicions: 

 
● Declaració responsable degudament signada per la família de l’infant.  
● Mantenir un contacte estret amb l’escola i una comunicació àgil.  
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat          

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies              

anteriors. 
● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o           

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
● Calendari vacunal al dia. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el              
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera               
conjunta –amb la família o persones tutores, inspecció i el seu equip mèdic de referència–, la                
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

▪ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport          
ventilatori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 
 



 

▪ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que           
precisen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves               
famílies per garantir-ne la millor opció en el procés educatiu.  

 
L’equip docent vigilarà diàriament l’estat de salut dels dels infants, prenent-los la temperatura             
abans de d’entrar a l’escola. En el cas que el nen o nena tingui febre o presenti algun dels                   
símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

 
15.2. Mesures de protecció i detecció 

És necessari difondre entre el personal treballador i les famílies els protocols i els nous               
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Per aquest motiu farem                
difusió d’aquest document a tota la Comunitat Educativa. 

 
Es tracta de mesures efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal                
docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns             
aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les               
capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans: 

 
● Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al           

colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar- ho. 
● Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20               

segons de durada. 
● El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples             

senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets. 
● Utilització correcta de les mascaretes higièniques. 

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures              
de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la                 
mascareta. 

 
15.3. Distanciament físic 

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS               
recomana una distància física superior a 1 metre. No obstant, aquesta distància no és              
necessària si parlem de grups estables, però si en moments de canvi d’espai, de docent, entre                
passadissos, a les sortides, etc. Aquesta mesura en grups estables de convivència també             
ajuda a l’hora de conèixer la traçabilitat en cas de detecció d’algun cas. El professorat i la resta                  
de personal en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix. Així si apareix un cas                 
el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments              
per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en                
intervals de 5-10 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre               
serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Les famílies no podran accedir             
a l’interior de l’edifici.  

 

 



 

15.4. Rentat de mans 

Es tracta de les mesures mes efectives per a preservar la salut dels infants així com del                 
personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut pública manifesta que sovint comporta               
una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat               
dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal                
potenciar la higiene de mans. Segons la normativa, els nens i les nenes es rentaran les mans                 
mínim 5 vegades al dia.  

En infants i adolescents, es requerirà 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 a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels infants i adults. 
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 
▪ Abans i després d’anar al WC. 
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 
L’escola garanteix els punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i               
tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,...)              
es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de               
l’escola. 

 
15.5. Mascaretes 

Segons l’OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per              
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents: 
 
 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 
Educació primària

(6-12 
anys) 

Obligatòria. 
En moments de menor influència 
pandèmica es considerarà indicada.  

Higiènica amb 
compliment norma UNE 

Personal docent i no docent Obligatòria. 
En moments de menor influència 
pandèmica es considerarà indicada.  

Higiènica amb 
compliment norma UNE 

 

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament (canvi                 
de docent, d’espai, anar pel passadís...) els i les alumnes han de portar la seva mascareta                
higiènica. L’equip docent i PAS del centre n’ha de portar obligatòriament així com els infants a                
partir dels 6 anys. L’alumnat portarà una bossa de roba amb una altra de recanvi.  
A l’escola tenim mascaretes de recanvi per l’equip docent.  

 

 
 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 

15.6 Neteja, desinfecció i ventilació. 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.              
Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de             
concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais                 
exteriors de concurrència humana. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de                  
desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és                
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els            
desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden              
usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment,que s’hauran d’aplicar en la           
concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja                  
i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de               
màxima concurrència. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit                  
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de              
cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus             
de desinfectants, com poden ser: 

● Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al               
voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i                    
49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de               
superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes                
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per              
assegurar una desinfecció eficaç. 

● Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic               
habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml d'aigua (s’obté un                 
alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua                 
(s’obté un alcohol del 70,6 %) 

● Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluent l’aigua oxigenada habitual que és del              
3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts              
d'aigua. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes             
impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà                
garantir especialment la desinfecció del material d’aula com a mínim 1 vegada al dia per part                
de l’equip docent, de l’alumnat i del servei de neteja.  
 
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements,             
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material                
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una                 
desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi                
material. 

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf


 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
- Interruptors i timbres (aparell electrònic). 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors. 
- Taules i cadires. 
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
- Aixetes 
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes i finestres obertes. 
 

 
15.7. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 
 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents           
d’aïllament preventiu. Trobarem totes les actuacions al Protocol en cas d’aïllament (ANNEX 2).             
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

● Aïllar l’alumne o alumna a la saleta de reunions. L’adult que l’acompanyarà estarà             
protegit amb l’equipament de protecció individual adient (guants, mascareta, gel          
hidroalcohòlic, etc.). 

● Avisar pares, mares o tutors. 
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o               

pediatra. 
● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora del Departament d'Educació 
 

● No assistir al centre. 
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 
● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció 

del centre així com del diagnòstic resultant per tal d’activar el protocol i determinar la 
traçabilitat. 

A la següent taula en trobareu el resum del protocol així com el personal responsable               
d’actuació. No obstant això, aquest es pot veure modificat segons les necessitats d’escola en              
aquell moment: 
 

ALUMNAT ESPAI CUSTÒDIA DE 
L’INFANT 

CONTACTE AMB 
LA FAMÍLIA 

COMUNICACIÓ 
AMB SSTT 

Petits, Mitjans, 
Grans i Joves 

Saleta de reunions Tutor/a Cap d’Estudis/ 
Secretaria 

Direcció  

 
 
 
 
 



 

 
15.8. Seguiment de casos. 

Per fer el seguiment dels casos i determinar la traçabilitat de contagi es posarà en disposició                
del claustre a la sala de mestres una còpia d’aquest pla, que també el trobarem a Direcció i a                   
la saleta de reunions (on s’aïllarà el possible cas). L’equip docent disposarà de la següent               
graella també:  
 
 

DETECCIÓ I SEGUIMENT D’UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

ALUMNE/A I CURS: DATA I HORA:  

TUTOR/A DE L’ALUMNE I D’ALTRES DOCENTS:  
 
 
 

CONTACTE AMB EL CAP (PERSONA QUE 
ENS ATÈN). Telf CAP Est:  93 7848283: 
 

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT  SEGUIMENT DEL CAS I DIAGNÒSTIC:  
 
 

OBSERVACIONS:  

 
 
 
16. Seguiment i Difusió del Pla d’Obertura del curs 2020-21 
El pla d’obertura del centre s’ha confegit en estreta col·laboració amb la Comissió Pedagògica              
de l’escola, contemplant totes les casuístiques que s’esdevenen donada la situació           
d’emergència sanitària actual.  
Aquest estarà a disposició de la Inspecció d’Educació i la direcció de l’escola va informar al                
Consell Escolar el dijous 16 de juliol. Tanmateix ha estat publicat a l’espai web del centre. 
El Consell Escolar aprova aquest pla el dilluns 7 de setembre de 2020.  
Aquest Pla, com la situació de pandèmia que estem visquent, pot patir variacions, indicacions              
diferents, etc. L’equip Directiu del centre vetllarà per la seva actualització periòdica i la posterior               
difusió.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. Annexos. 
 
 
17.1. Annex 1: Declaració responsable famílies. 

La Declaració responsable l’hauran de dur signada les famílies a l’inici de curs. Restem a               
l’espera d’aquest document, però enllacem els de juny: 
Petits: 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A8
19.pdf 
Mitjans i grans: 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A8
18.pdf 
 
Tanmateix, lliurarem a les famílies el llistat següent de simptomatologia compatible i que es              
troba a la següent pàgina:  
 
 
 
  

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


 

 
 



 

 
17.2. Annex 2:  Protocol d’aïllament 
 

PROTOCOL D’AÏLLAMENT  

EN CASOS SUSCEPTIBLES DE COVID-19 

 

*Tot el personal docent i no docent ha de tenir coneixement d’aquest protocol. 

A l’escola Roser Capdevila de Terrassa, durant la reobertura del nostre centre escolar a partir del mes de                  
setembre, prendrem les mesures següents davant d’un infant amb simptomatologia compatible amb la             
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea...). 

Abans de definir el protocol en detall cal fer una reflexió al voltant de l’estat de salut dels infants en                    
aquestes edats escolars. Tots i totes sabem que els nens i les nenes de tres a dotze anys sovint                   
moquegen, tussen, estornuden… i no per això han de ser portadors o portadores de Coronavirus-19. 

Així doncs, proposem a principi de curs tenir una xerrada amb la figura infermera-escola del CAP de                 
referència del nostre centre per tal d’acotar al màxim els indicis que hem de tenir en compte per engegar                   
aquest protocol. 

ESPAIS  

✔ Adequarem un espai a l’escola on poder donar resposta assistencial als infants amb malestar i               
signes potencialment relacionats amb la COVID-19 amb màxima seguretat. Es tracta de la saleta              
de reunions que es troba prop del despatx. 
 

✔ A la saleta hi haurà una capsa tancada, retolada i amb un llistat del material que guarda en el seu                    
interior. Aquesta inclourà: 

 
- Un termòmetre. 
- Dues mascaretes higièniques amb compliment de la norma UNE (per si l’infant la mulla amb la                

seva saliva tenir una de recanvi). 
- Una ampolla individual de solució hidroalcohòlica. 
- Una bata quirúrgica d’un sol ús. 
- Una mascareta ffp-2. 
- Unes ulleres de protecció. 
- Quatre guants de nitril (un parell de conjunts per si es trenca algun durant la seva manipulació) 
- Dos peücs d’un sol ús. 
- Tovalloletes de paper. 
- Una ampolla d’aigua. 
- Dos gots d’un sol ús. 
- Un difusor desinfectant (per desinfectar cadires, taula, etc. quan hagi marxat l’infant). 
- Dues bosses d’escombraries (per deixar les pertinences de l’adult a posteriori). 

 
✔ Cal tenir present que aquest espai reservat a l’aïllament tingui a prop un bany on l’infant pugui fer                  

les seves necessitats mentre la família arriba a l’escola per endur-se’ls cap a casa. 
OPCIÓ QUE ES PLANTEJA: 

- Reservar el bany del costat del dels mestres (al costat de direcció) per aquests casos. Si                
es pren aquesta alternativa cal crear un cartell que es pugui penjar a la porta de l’excusat                 
després del seu ús on digui: NO ES POT UTILIZAR. A continuació, caldria avisar a l’equip                

 



 

de neteja per a què, en el moment que s’escaigui però abans de la següent jornada                
escolar, es desinfectés amb consciència. 

 
✔ Durant l’aïllament seria favorable obrir les finestres per tal que hi hagi ventilació de l’espai.               

Evidentment, l’obertura d’aquestes hauria d’estar en proporció a la climatologia i temperatura            
ambiental del moment. 

✔ Un cop finalitzat l’aïllament caldria desinfectar les ulleres de protecció, la taula, la cadira, els               
panys de la porta... amb el desinfectant proporcionat i les tovalloletes d’un sol ús. A continuació,                
tancarem la sala amb les finestres obertes de bat a bat i no es podrà fer ús d’aquest espai fins la                     
neteja exhaustiva per part de l’equip de neteja. Caldria tancar les portes amb clau i fer un cartell on                   
es llegeixi: SALA FORA D’ÚS, per exemple. 

 

PERSONAL  

ADULTS QUE INTERVENEN: 

✔ Cal acordar quins adults seran els responsables d’acompanyar als infants amb simptomatologia            
compatible amb la COVID-19 assegurant el seu benestar. Sempre hauran de ser les mateixes              
persones les encarregades d’aquests ja que així controlem i minimitzem el cercle de possibles              
contagis (es recomana que siguin dues). El mestre tutor/a i l’equip directiu serà responsable de               
l’aïllament i de posar-se en contacte amb la família, el CAP i un cop diagnosticat amb SSTT. 

✔ Material a la capsa per a l’adult responsable i així vetllar per a la seva seguretat i benestar:  
- Una ampolla individual de solució hidroalcohòlica. 
- Una bata quirúrgica d’un sol ús. 
- Una mascareta ffp-2. 
- Unes ulleres de protecció. 
- Quatre guants de nitril (un parell de conjunts per si es trenca algun durant la seva                

manipulació). Els guants han de quedar per sobre de les mànigues de la bata. 
- Dos peücs d’un sol ús. 
- Dues bosses d’escombraries (una per a les pertinences i l’altra per llençar la bata utilitzada,               

els guants, peücs, mascareta i els gots utilitzats si s’escau. Les ulleres no!) 
- Una ampolla d’aigua. 
- Dos gots d’un sol ús. 

✔ L’adult haurà de rentar-se les mans, desinfectar-les i col·locar-se tot el material que està ressaltat               
en groc abans de tancar-se a la sala amb l’infant amb malestar. 

✔ La persona que hagi estat vetllant per l’infant caldrà que, en acabar les seves funcions d’aïllament,                
es renti les mans i la cara amb aigua i sabó, es canviï de roba (hauria de tenir una muda a                     
l’escola) i desinfecti el seu mòbil si el portava en aquell moment. Totes les pertinences que s’hagi                 
tret cal que les guardi en una bossa d’escombraries per portar-les cap a casa seva i rentar-les. 

INFANTS AMB SIMPTOMATOLOGIA (detallada anteriorment): 

✔ Cal que estigui en tot moment acompanyat d’un adult en l’espai reservat per a l’aïllament. Si                
necessita anar al bany no podrà anar sol i haurem de seguir les directrius anteriorment descrites. 

✔ L’adult vetllarà pel seu benestar. Primer de tot, li oferirà la solució hidroalcohòlica per              
desinfectar-se les mans i li posarà una mascareta higiènica correctament (no ffp2!). A continuació,              
prendrà la temperatura corporal amb el termòmetre per saber com evoluciona l’infant. Finalment,             
se li oferirà prendre aigua i seure el més còmode possible fins que vingui algun membre de la seva                   
família a recollir-lo. 

✔ Material a la capsa per a l’infant i així vetllar per a la seva seguretat i benestar:  
- Una ampolla individual de solució hidroalcohòlica. 

 



 

- Dues mascaretes higièniques amb compliment de la norma UNE (per si l’infant la mulla amb la                
seva saliva tenir un de recanvi). 

- Una ampolla d’aigua. 
- Dos gots d’un sol ús. 

*Cal recordar la importància de la distància social però amb aquests proteccions podem apropar-nos si la 
realitat ho reclama amb urgència. 

 

Elaborat per l’EQUIP PEDAGÒGIC i la COORDINADORA DE RISCOS LABORALS. 

Curs escolar: 2020-21. 

 

  

 



 

9.3. Via Pública: Senyalització i accessos al centre per la gestió d’entrades i sortides. 
 

ESCOLA ROSER CAPDEVILA DE TERRASSA: 

SENYALITZACIÓ VORERES I ACCESSOS AL CENTRE 

Donada la nova situació provocada per la COVID19 hem considerat adient l’esglaonament de les entrades                
i de les sortides del nostre centre així com la modificació de les portes d’accés. 

El mapa queda marcat amb tres portes d’accés i amb el sentit de les cues (que caldria ser marcat): 

Accés 1: C/Las Palmas 17 08227 Terrassa. Cues a dreta i esquerra de la porta. Normalment comptem                 
amb la policia per ajudar-nos a controlar les entrades i sortides de les famílies. Comptem amb ells, a ser                   
possible des de les 8:50h a les 9:10 i des de les 14:50 a les 15:00h. Tanmateix a les sortides des de les                       
16:15h a les 16:40h. 

Accés 2: Carrer Biscaia (porta del menjador). Cues a dreta i esquerra de la porta. CAL TANCAR EL                  
CARRER D’ACCÉS JA QUE ÉS MOLT ESTRET! Volem comptar amb l’ajuda del servei de via pública. 

Accés 3: Carrer de Saragossa (porta del costat de l’EBM Somriures). Cua a la dreta de la porta.                  

 

 



 

 

A l’escola tenim tres portes d’accés i entrarem de manera esglaonada, tal com s’explica a                             
continuació:  
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
PETITS 

(P) 
 
 

EI 3, EI 4, I 
EI 5 

 

  P1,P4,P3 Matí: 8:50h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:20h  

Porta porxo Tutores i 
especialistes (2) 

P2,P5,P6, 
  

Matí: 8:50h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:20h  

Porta tipi Tutores i 
especialistes (2) 

P7 i P8 Matí: 8:50h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:20h 

Porta principal Tutores i 
especialistes (2) 

 
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
 
 

MITJANS 
(M) 

 
1r i 2n 

M5 Matí: 9:00h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:30h  

Porta porxo Tutor i especialistes 
(2) 

M1 i M2 Matí: 9:00h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:30h  

Porta tipi Tutores i 
especialistes (2) 

M3 i M4 Matí: 9:00h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:30h  

Porta principal Tutores i 
especialistes (2) 

 
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
 
 

GRANS 
(G) 

 
3r i 4t 

G3 i G4 Matí: 9:05h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:35h  

Porta porxo Tutores i 
especialistes (2) 

G1 i G2 Matí: 9:05h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:35h  

Porta tipi Tutores i 
especialistes (2) 

G5 i G6 Matí: 9:05h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:35h  

Porta principal Tutores i 
especialistes (2) 

 
 

COMUNITA
T 

GRUPS HORARI ESPAI ENTRADA I 
SORTIDA 

PERSONAL 

 
 
 

JOVES 
(J) 

 
5è i 6è  

J3 i J4 Matí: 9:10h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:40h  

Porta porxo Tutores 

J1 i J2 Matí: 9:10h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:40h  

Porta tipi Tutores 

J5 i J6 Matí: 9:10h – 12:30h 
Tarda: 15:00h – 16:40h  

Porta principal Tutores 

 

 



 

 
9.4. Informació del Pla de Neteja. 

ESCOLA ROSER CAPDEVILA DE TERRASSA: 

INFORMACIÓ AL RESPECTE DE LA NETEJA DEL CENTRE 

Donada la nova situació provocada per la COVID19 hem considerat adient un reforç pel que fa al servei de                   
neteja en la vida diària de l’escola: els patis, el menjador, els sanitaris, les aules, etc. En aquest pla queda                    
reflectit l’ús d’aquests espais per tal que l’equip pugui confeccionar el seu Pla de Neteja. 

LES AULES 

Al centre hi ha un total de 39 aules repartides en diverses plantes que requereixen una neteja i desinfecció                   
constant per tal d’evitar la propagació del virus. Preocupen les aules d’ús quotidià i on l’alumnat del centre                  
passa moltes hores. El nostre plànol consisteix en: 

PLANTA -1 PLANTA 0 PLANTA 1 PLANTA 2 

El menjador de grans 
La cuina 
 Menjador mestres. 
2 aules tutoria 

15 aules tutoria de petits     
(P3, P4 i P5) i mitjans      
(1r, 2n i 3r). 
Sala de mestres 
Secretaria/ Direcció 
Sala d’aïllament 
Sala petita d’English 
Aula d’EE 
Menjador de petits 
Consergeria 
Gimnàs i vestidors 

6 aules tutoria de grans     
(4t, 5è i 6è). 
3 aules tutoria de joves 

Sala de material 

  

ELS SANITARIS 

Els lavabos tant d’infants com d’adults ens amoïna especialment ja que durant el dia passa molta gent i                  
considerem que la higiene i desinfecció d’aquests ha de ser constant i vàries vegades al dia. Cal afegir que                   
dins de cada aula hi ha la pica on ens haurem de rentar les mans constantment i que també caldrà una                     
neteja constant. 

Els lavabos estan repartits en les diverses plantes: 

PLANTA -1 PLANTA 0 PLANTA 1 PLANTA 2 

Lavabos del costat   
del menjador (infants i    
adults). 
  
Piques de rentat del    
pati del porxo. 

Lavabos entre les   
dues aules tutoria   
d’EI. 
Lavabos al costat de    
secretaria/ Direcció  
(infants i adults). 
Lavabos de mitjans   
(infants i adults). 
Vestidors i lavabos del    
pati de la pista.  

Lavabos de grans   
(infants i adults). 
  
Lavabos del pati de    
sorra de dalt (pati del     
tipi). 

- 

 



 

 ELS PATIS 

A l’escola tenim diverses zones de pati amb construccions de les quals també és necessària la seva                 
desinfecció. 

PATI ZONA 

Pati de sorra Pati de l’entrada a l’escola, al costat de les aules de petits 

Passadís Passadís des de l’entrada del centre a consergeria. 

Pista Pati central amb pista de bàsquet i futbol. 

Pati del tipi Pati de sorra de la planta 1. Al costat de les aules de grans. 

Pati del porxo A la planta -1, està al costat del menjador. 

  

Els torns de pati seran els següents: 

1r torn de pati 2n torn de pati 

10:20h esmorzar 
10:30h-10:55h pati 

10:45h esmorzar 
10:55h-11:20h pati 

Petits: pati passadís, sorra i porxo alternant espais. 
MItjans:  pista i tipi alternant espais 

Grans i Joves: sorra, passadís,: porxo, pista i tipi 
alternant.  

  

EL MENJADOR 

L’ús del menjador també es realitza en diversos torns. De fet, al nostre centre ja ho fèiem així donada la                    
gran quantitat d’infants que en fan ús del servei i fins i tot ja en fèiem servir espais alternatius. 

La previsió d’infants que es queden és molt relativa ja que encara no sabem el nombre d’infants i si aquest                    
incrementarà o no donada la situació de pandèmia. També cal esmentar la gran quantitat de nens i nenes                  
que es queden de manera esporàdica i que no comptabilitzen com a ràtio, incrementant encara més el                 
nombre d’infants usuaris diàriament. 

Per tots aquests motius estem valorant la possibilitat d’ampliar espais de menjador a les aules tutoria.                
Encara no sabem quina/es aules tutoria, però les comptem per tal que pugueu organitzar el pla de neteja.                  
Els espais habituals de menjador són: 

- Menjador de petits: a l’entrada de l’escola, per P3 i P4. Cal contemplar també el gimnàs com a zona                    
on van a dormir els petits. 

-        Menjador de mitjans i grans. 
-        Aula de reforç de la planta -1 (barrinem) per P5. 
-        Sala de mestres. 
 
I afegim els següents: 
-          Dues aules de reforç més per l’alumnat de mitjans i grans. 
-          Dues aules més per l’equip docent. 

 



 

Tal com hem esmentat també farem torns. Apuntem els que ja teníem, ara bé, aquest es pot veure                  
modificat de cara al setembre degut al nombre d’infants que s’apuntin o bé a l’espai d’ús real d’aquest                  
(comptant amb la cadira de separació entre grups estables). 

  
COMUNITAT ESPAI TORN 

PETITS  Menjador de petits i menjador de primària degudament 
separtats.  

12:30h -  

MITJANS Menjador de primària en grups estables degudament separats. 
Afegim en última instància una aula de reforç més. 

12:30h - 13:15h 

GRANS Menjador de primària en grups estables degudament separats. 
Afegim en última instància una aula de reforç més. 

13:30h 14:15h  

JOVES Menjador de primària en grups estables degudament separats. 
Afegim en última instància una aula de reforç més. 

13:30h 14:15h 

EQUIP DOCENT Sala de mestres. 
Sala ambient matemàtic.  

13:45h a 15:00h 

 

 


