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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 2020-22 se’ns planteja l’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 
 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada d’una 
sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també 
del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal 
de les escoles s’ha involucrat i s’ha compromès per garantir els dos grans pilars per fer 
front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s’ha bolcat 
en el diagnòstic precoç de la malaltia i l’estudi àgil dels contactes estrets, i ha aplicat totes 
aquelles mesures epidemiològiques que han estat necessàries. 

 
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. 
 
La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari 
diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’obtingui la immunitat de grup, caldrà 
mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades. 
 

15. 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.  
 
El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en totes les 
escoles d’educació infantil i primària. Tot i alguns confinaments de grups classe, l’escola va 
continuar oberta i així va finalitzar el curs, amb un notable descens dels casos de 
confinaments de grups estables, seguiment que es podia contemplar a l’aplicació 
Traçacovid.  
 
Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut van 

aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que han donat com a resultat un balanç molt 
positiu de l’impacte que ha tingut la covid-19 als centres educatius. 

 
Les circumstàncies actuals ens fan plantejar-nos pel proper curs 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.  

15. Alumnat. 

En primer lloc, volem posar èmfasi en la planificació d’una tornada a l’escola el més 
normalitzada possible seguint sempre les mesures que ens comuniquin al llarg d’aquest.  
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Els infants 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.  

COMUNITAT DE PETITS 

Aquesta comunitat comprèn els cursos de l’etapa d’Educació Infantil (P3, P4 i P5).Hi ha un 

total de 141 alumnes repartits en 6 grups, dos per nivell.   

COMUNITAT DE MITJANS  

Aquesta comunitat comprèn els cursos de 1r i 2n d’Educació Primària. Hi ha un total de 102 

alumnes repartits en quatre grups, dos per nivell. 

COMUNITAT DE GRANS 

Aquesta comunitat comprèn els cursos de 3r i 4t d’Educació Primària. Hi ha un total de 97 

alumnes repartits en 4 grups. 

COMUNITAT DE JOVES 

Aquesta comunitat comprèn els cursos de 5è  i 6è d’Educació Primària. Hi ha un total de 

103 alumnes repartits en 4 grups. 

 

La nostra proposta d’organització és la de formar Grups Estables de Convivènvia amb 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. No serà necessària la distància física entre els membres del grup.  

També prioritzem personal de suport per moments d’atenció individualitzada i en possibles 

substitucions, i que per tant hauran de seguir les mesures de protecció individual.  Seguint 

aquesta organització podem assegurar la traçabilitat dels casos i dels seus contactes.  

 

QUÈ CAL PORTAR:  
 -    Mascareta higiènica obligatòria posada, de 1r a 6è, i una altra de recanvi en una bossa de roba 

(tipus esmorzar o més petita) que pugui anar i tornar a casa per la seva reposició o neteja. Tot i 
que el seu ús es valorarà segons context i normativa. 

-       Un paquet de mocadors de P3 a 6è. 
-    Un paquet de tovalloletes de P3 a P5. 
-       Un estoig individual buit de 5è a 6è. 
-       Un potet d’alcohol petit i d’ús individual de 3r a 6è a la motxilla.  
-    Tovallola individual.  

 

4.  Personal del centre: equip docent i PAS. 
Actualment la plantilla del nostre centre compta amb una dotació de 29 mestres per tota 
l’escola i d’altres professionals:  

- 2 especialistes de llengua anglesa.   - 0’5 d’aula d’acollida 
- 2 d’educació física.     - 1 docent i 1 educadora SIEI 
- 2 d’educació especial    - Auxiliar de conversa 
- 1’5 de música.     - CREDA 
- 4 persones de suport COVID.  - 18 tutories. 

 
L’equip docent s’organitza d’acord amb les quatre comunitats de l’escola, fent que aquesta 
sigui directa, àgil i eficient. 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.  
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QUÈ CAL PORTAR:  

- Mascareta higiènica que proporciona el Departament d’Educació, tot i que es recomana 
que cadascú porti la seva de casa.  

- Un paquet de mocadors d’ús individual. 
- Un potet d’alcohol petit i d’ús individual. A l’escola disposem també d’alcohol en punts 

estratègics proporcionats pel Departament d’Educació. 

 

5.   La Comunitat Educativa 

Sempre ens hem considerat una escola oberta i acollidora respecte a la Comunitat Educativa i 
enguany podrem fer petites accions per tornar a obrir els centres a les famílies, atenent les 
mesures i el context variant de la pandèmia.  
 
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 2021. 
 
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. 
Les famílies podran participar més de la vida de l’escola respecte del curs anterior sempre 
seguint i extremant les mesures, amb propostes principalment ubicades en espais exteriors i 
participant del grup estable de convivència. No obstant, cal continuar apostant pel model 
telemàtic pel que fa a les reunions sempre i quan no sigui possible seguir aquestes mesures 
(Aquest paràgraf pot patir variacions durant el curs depenent de l’evolució pandèmica).  
 
El Consell Escolar de l’escola, òrgan de màxima representació de l’escola, realitzarà les seves 
reunions 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.  
 
La comunicació amb les famílies es realitza a través de la plataforma 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 diària com per si es produeix un nou període de 
confinament.  
PER ACOMPANYAR ALS INFANTS :  

- Una única persona acompanyant amb mascareta higiènica. 
- Un paquet de mocadors d’ús individual. 
- Un potet d’alcohol 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 segons les comunitats d’aprenentatge. Donades les circumstàncies encara 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 la 
representen. 

Mantenim les especialitats a l’Educació Primària i a l’Educació Infantil tot recuperant aquelles que 
es van veure minvades el curs anterior.  

Els grups d’alumnes: l’escola, seguint les instruccions donades pel Departament d’Educació i 
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de Salut, s’organitza en diversos grups estables coincidint amb els actuals grups aula del centre. 
El nombre d’infants de cada grup és entre 23-27 infants. Cada grup es conforma seguint els 
criteris d’heterogeneïtat i d’inclusió, esdevenint l’atenció i la tutorització el més individualitzada 
possible.  

Els professionals: Cada grup estable serà tutoritzat per un mestre o una mestra de la plantilla i 
romandrà gran part de la jornada escolar amb aquest, no obstant, també comptaran amb d’altres 
docents com ara especialistes, reforç per desdoblar grup, substitucions, etc. 

Les persones especialistes entraran a l’aula un cop per setmana, seguint les mesures higièniques 
proposades (mascareta, neteja constant, manteniment de distància física...) i 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 limitat. Pel que fa a l’Educació 
Física es farà, en la mesura que es pugui, a l’aire lliure evitant la zona del gimnàs.  

L’Atenció a la diversitat es farà de manera inclusiva seguint les mesures higièniques adequades. 
En certes ocasions es faran grups d’infants de diversos grups estables per garantir l’atenció més 
personalitzada.  

Els espais: Cada grup estable estarà situat dins 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.  

També farem servir aules auxiliars, abans destinades a la realització d’ambients de treball, per 
fer-ne algun desdoblament. 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 en 
espais exteriors durant el temps de familiarització per tal d’evitar massificacions, amb una 
persona adulta acompanyant i amb mascareta.  

 

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

NIVELL ALUMNAT DOCENTS 
ESTABLES 

ALTRES 
DOCENTS 

PERSONAL AT. 
EDUCATIVA 

INTERVENCI
Ó PUNTUAL 

ESPAI 
ESTABLE 

P3 A i B 45 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats  MEE i TEI Substitucions Aula tutoria 

P4 A i B 49 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions Aula tutoria 

P5 A i B 47 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions Aula tutoria 

1r A i B 51 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions  Aula tutoria 

2n A i B 51 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions Aula tutoria 

3r A i B 47 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions  Aula tutoria 

4t A i B 50 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions Aula tutoria 

5è A i B 50 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions Aula tutoria 

6è A i B 53 nens i nenes 1 tutora/aula Especialitats MEE i Vetllador Substitucions Aula tutoria 
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Les especialitats queden organitzades per comunitat seguint les dades exposades a la següent 
graella: 

 

ESPECIALITAT GRUPS ESTABLES DOCENT SESSIONS 

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

Grans i Joves EF 2 1 sessió per grup 
estable. 

MÚSICA Petits  PMU 1 (jornada 0’5) 1 sessió per grup 
estable. 

Mitjans, Grans i Joves PMU 2 1 sessió per grup 
estable. 

LLENGUA ANGLESA Petits i Mitjans PAN 1 1 sessió per grup 
estable. 

Grans i Joves PAN 2 1 sessió per grup 
estable. 

EDUCACIÓ 
ESPECIAL  

Petits i Mitjans EE 1 1 sessió per grup 
estable. 

Grans i Joves EE 2 1 sessió per grup 
estable. 

SIEI Alumnes concrets EE 3 i Educadora  Calendari a organitzar 

Aula d’Acollida Alumnes concrets Docent a 0’5 de jornada Calendari a organitzar 

Personal COVID i ED Totes les comunitats  COVID 3 
ED 3 

Diverses sessions 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 excepte les 
especialitats. Les especialitats organitzades per comunitat faran una sessió setmanal a cada 
grup aula. A grans trets els horaris s’organitzen des de les 9:00h fins les 16:30h segons 
l’establiment dels torns d’entrades i sortides.  
Gestió d’entrades i sortides: Una altra de les novetats d’aquest curs és la gestió d’entrades i 

sortides a l’escola, amb aquestes variacions:  
 
     - Petits: entrareu per la porta principal i, passant pel pati de sorra i pujant pels horts, podeu 
acompanyar els infants fins la porta de les seves respectives aules.  

    - Mitjans: entrareu per la porta del porxo i podeu pujar per les escales de la dreta fins la pista. Allà els 
tutors rebran als vostres fills i filles. Per sortir haureu de baixar per les altres escales que queden junt al 
mural de les Síndries de la Frida Kalo, en direcció a la porta del porxo. 

Comptem amb tres portes d’accés al centre i entrarem de manera esglaonada, ta l com 
s’explica a continuació: 
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HORARIS MATÍ 

PETITS: PORTA PRINCIPAL. 

Les famílies poden acompanyar els infants fins les portes de les aules respectives des 
del pati de sorra i caminant  pels horts. Per sortir desfaran el camí fins la porta 
principal, recordeu mantenir, al màxim possible la distància de seguretat, tingueu 
paciència per tal de poder deixar sortir abans d'entrar,... 

9:00h P4 I P5 12:20h P3, P4 i P5 

9:05h P3 (A partir del 21/09) 

  

MITJANS: PORTA PORXO. 

Les famílies poden acompanyar els infants pujant per les escales del porxo fins el pati 
de la pista que dona al passadís de mitjans. Per sortir baixaran per les altres escales 
de la pista, les que estan al costat del mural de les Síndries de la Frida Kalo, en 
direcció a la porta del porxo.  

9:00h 1r 12:30h 1r 

9:00h 2n 12:30h 2n 

  

GRANS I JOVES: PORTA TIPI. 

Els i les mestres estaran al pati rebent els seus grups durant la primera setmana. A 
partir del 20/09 entraran sols cap a l'aula. S'acomiaden de les famílies a la porta 
d'entrada del tipi.   

9:00h 3r I 4t 12:25h 3r i 4t 

9:05h 5è i 6è 12:30h 5è i 6è 
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HORARIS TARDA 

PETITS: PORTA PRINCIPAL. 

Les famílies recullen els infants a les portes de cada aula. S'accedeix pel pati de sorra 
fins els horts corresponents. La sortida es fa desfent el camí cap a la porta principal. 

15:00h P3, P4 I P5 16:20h P3, P4 i P5 

  

MITJANS: PORTA PORXO 

Les famílies pugen per les escales del porxo fins la pista, on sortiran els infants 
acompanyants del seu mestre/a de referència. Caldrà respectar la distància de 
seguretat.  

15:00h 1r i 2n 16:30h 1r 

16:30h 2n 

  

GRANS I JOVES: PORTA TIPI 

Els grups sortiran pel tipi acompanyats del docent de referència.  

15:00h 3r, 4t, 5è i 6è 

  

16:25h 3r i 4t 

16:30h 5è i 6è 

 

En el cas que hi hagi germans a diferents comunitats: 

ENTRADA:  el germà o germana gran es podrà moure pels espais EXTERIORS de l'escola per tal 
d'arribar al pati d'entrada de la seva comunitat. 

SORTIDA: el germà o germana gran anirà a la classe del germà petit per fer la sortida, menys en el cas 
que el germà petit sigui de la Comunitat de Petits, ja que aquests surten de l'escola 10 minuts abans que 
tota la Primària i llavors el germà o germana gran perdria hores lectives. 

 

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 per mantenir els grups estables i les diferents comunitats. 
Segons el context en el qual ens trobem, podran portar joguines de casa i si la situació es 
manté estable podrem tornar a fer els patis compartits.  

Els espais de pati seran variats durant la setmana i el compartiran amb d’altres grups estables 
de la seva comunitat d’aprenentatge i per tant, al pati s’ha de fer ús de la mascareta.  

 

9. El Menjador 

L’empresa encarregada a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa es fa càrrec del servei i del 
monitoratge.  
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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. La nostra previsió, tot i que és susceptible de canvis, és la següent:  

 

COMUNITAT 
ESPAI 

TORN 

PETITS 
 P3 i P4 dinen al menjador de petits i P5 al menjador de primària 

12:30h -  

MITJANS I GRANS Menjador de primària en grups estables degudament separats 12:30h – 13:15h 

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

 

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 molts 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, però la demanda encara no ha tingut èxit.  

Pel que fa a la vida diària, si un grup canvia de classe 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.  

 

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 
(ventilació, distància, rentat de mans...). 

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.  

 

12. Activitats complementàries 

Enguany realitzarem sortides, tallers i colònies tot seguint les mesures que s’especifiquin 
segons el context de la pandèmia.  

 

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.  
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ÒRGAN TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT 

Equip Directiu Planificació Presencial Setmanal 

Comissió Pedagògica Planificació Presencial Setmanal 

Comunitat Coordinació 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 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 confinament que comporti el tancament parcial o total del centre hem de 
tenir un pla d’actuació concret i vàlid per tota la comunitat educativa.  

1. Activitats complementàries: enguany realitzarem sortides i tallers, sempre i quan les 
mesures sanitàries ens ho permetin. També reprendrem les colònies.  

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 es publicarà al classroom i a la 
web 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 dossier de llengua i mates.  

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 o, en casos concrets, de manera presencial.  

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, 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 se 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.  

 
15 . Mesures de protecció i prevenció 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones que 
integren la comunitat educativa els centres educatius han de continuar sent espais on 
l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 
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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.  

 
● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula 

per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, 
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua 
d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són 
molt habituals en els infants, es consideren potencials i si també hi ha febre o 
d’altres símptomes. Trobareu la llista de comprovació de símptomes per famílies 
a l’ANNEX 2. 

● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 10 dies 
anteriors. 

● Que   no   hagin estat  en contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

● Calendari vacunal al dia. 

 

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 
manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència– les 
implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 
Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren malalties o condicions 
de risc per a complicacions de la covid-19: 

 
▪ malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells 

infants que requereixen tractaments immunosupressors); 
▪ malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia 

broncopulmonar, asma greu...); 
▪ malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que 

necessiten tractament mèdic); 
▪ altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, 

drepanocitosi, obesitat greu en adolescents...). 
 
La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l’alumnat que 
no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s’estableixen aquests criteris* per a l’atenció 
personalitzada de l’alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: 

A) Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat 
enfront de la  covid-19. 

B) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt 
greu i d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19. 

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

 
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants i que 
tingui risc elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de 
riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. 
Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat 
mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o 

mailto:a8066048@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Col·legi d’Educació Infantil i Primària 

Escola Roser Capdevila   

C/ Les Palmes, 17 08227 Terrassa 

Tf: 93.736.09.67 E-mail: a8066048@xtec.cat 

  

13  

neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o 
càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les 
persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals 
propi o extern de cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d’accés als centres 
educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de 
vulnerabilitats i/o contactes. En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la 
decisió que s’ha de  prendre. 

 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla 
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 
assistir al centre. 

 

15.2. Mesures de protecció i detecció 

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se 
responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han de 
signar una declaració responsable a través de la qual: 

 

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la 
pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a 
les mesures que puguin ser necessàries en cada moment; 

 

▪ es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu 
en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o 
l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho 
immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de 
poder prendre les mesures oportunes. 

 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu L’ANNEX 2). La 
família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat febre 
o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la 
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 
 
Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne o 
alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la 
temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. 

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 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per 
persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper 
molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 
 
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 
 

15.4. Rentat de mans 

Es tracta de les mesures més 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.  
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Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de 

contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans. 

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 

2n. Cicle d’educació 

infantil (3-6 anys) 

No obligatòria Higiènica amb compliment 

norma UNE 

Educació primària (6-12 

 

Obligatòria  
Es valorarà durant el curs segons 
context i normativa. 

 

Higiènica amb 

compliment norma UNE 

Personal docent i no 

docent 

Obligatòria Higiènica amb 

compliment norma UNE 

 

 
15.6 Neteja, desinfecció i ventilació. 

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. 
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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 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 

 

Ventilació: L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció 

adaptada a les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la 
ventilació  és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. 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 de grup 
(ANNEX 3).  En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre: 
● Aïllar l’alumne o alumna amb un adult que l’acompanyarà estarà protegit amb 

l’equipament de protecció individual adient (guants, mascareta, alcohol, etc.). 
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● 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. 

● Activar, si s’escau, el protocol d’aïllament.  

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: 

 

Tutoria  EQUIP DIRECTIU I Riscos 

Comprovació i detecció de comptabilitat de 
símptomes.  
Custodia de l’infant.  
Preparació de l’activació d’aïllament si s’escau 

Activació del protocol d’aïllament de l’infant i si 
s’escau, del grup.  

 
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.  
 

Des de l’escola es vetllarà per l’agilitat en el compliment de l’activació del protocol d’aïllament 
sempre amb l’estreta col·laboració de l’encarregada de Riscos i de l’equip docent.  

 
 

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 i s’aprovarà, si s’escau en claustre.  

Aquest estarà a disposició de la Inspecció d’Educació i la direcció de l’escola n’informa al 
Consell Escolar el proper dimecres 8 de setembre tot validant i aprovant aquest document. 
També quedarà publicat a l’espai web del centre. 

Aquest Pla, com la situació de pandèmia que estem vivint, pot patir variacions, indicacions 
diferents, etc. L’equip Directiu del centre vetllarà per la seva actualització periòdica i la 
posterior difusió.  
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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 de l’actualització del document, però enllacem els del curs anterior: 

Petits: 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A
819.pdf 

Primària: 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A
818.pdf 

 

 

17.1. Annex 2: Llista de Comprovació de símptomes per a les famílies  

 

Adjuntem al següent full el llistat de comprovació de símptomes (Document elaborat pel 
Departament d’Educació i de Salut). 
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COMPROMÍS FAMÍLIES: COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES DE LA COVID-19 
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta: 

❑ Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC) 

❑ Tos 

❑ Dificultat per respirar 

❑ Mal de coll** 

❑ Refredat nasal** 

❑ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

❑ Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

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

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

en contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho. En l’horari d’atenció del 
vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de 
pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 
infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha 
febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta: 
Febre o febrícula 

❑ Tos seca 

❑ Dificultat per respirar 

❑ Falta d’olfacte i/o de gust 

❑ Mal de coll 

❑ Mal de cap 

❑ Vòmits i diarrees 

❑ Fatiga 

❑ Pèrdua de gana 

❑ Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

❑ Refredat nasal 

 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les persones i el 
context epidemiològic del moment. 

 

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

mailto:a8066048@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Col·legi d’Educació Infantil i Primària 

Escola Roser Capdevila   

C/ Les Palmes, 17 08227 Terrassa 

Tf: 93.736.09.67 E-mail: a8066048@xtec.cat 

  

19  

17.3. Annex3:  Protocol d’aïllament 

 

PROTOCOL D’AÏLLAMENT  

EN CASOS SUSCEPTIBLES DE COVID-19 

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...). 

ESPAIS   

✔ Els infants amb presència de simptomatologia estaran acompanyats per l’equip directiu mentre es 

contacta amb la família. 

 

✔ Al despatx hi haurà el material necessari de prevenció i  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) 

- 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 té 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. 

✔ 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. 

✔ L’adult haurà de rentar-se les mans i la cara amb aigua i sabó durant tot el procés. 

✔ 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. 

✔ L’adult vetllarà pel benestar de l’infant. 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 a distància 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. 

 

*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. 
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PASSOS A SEGUIR EN CAS DE CONFINAMENT D’UN GRUP  

En el moment en què coneixem el cas d’algun membre positiu per COVID-19, procedirem a 
realitzar una sèrie de passos. En primer lloc, cal saber que els membres de l’ED junt amb la 
persona responsable COVID i secretaria han de planificar l’estratègia a seguir. Cal tenir present 
que l’alumnat vacunat amb la pauta completa no serà confinat.  
 

NÚM.  ACTUACIONS CONTACTE RESPONSABLES 

1 Aplicació Traçacovid: 
Introduir les dades en relació als casos de COVID 19. 
L’aplicació es pot buscar al Portal de Centre.  

Referent COVID SSTT: Dolors 

Silva Franco 

bustiacovid_vall.educacio@gen
cat.cat 

Administració i ED 

2 Contacte amb el CAP: Si tenim dubtes sobre la gestió 
del cas a nivell sanitari. 

- Enviar llistat d’infants confinats i mestres 
- Gestió de grups per fer la PCR.  
- Informació de l’infant positiu.  

Enriqueta Pastor: 
covidescolaEST@cst.cat 
epi.valles@gencat.cat  

Riscos i ED 

3 Trucar a Inspecció per comunicar el confinament d’un 
grup.  

Eduard Mallol ED 

4 Trucar a l’Ajuntament per comunicar el confinament 
d’un grup.  

Teresa Ciurana ED 

5 Gestió del Menjador: 
- Comunicar-se amb la Coordinadora. 
- Enviar Dinantia a les famílies per recollir el 

dinar.  
- Posar-se en contacte amb els infants becats.  
- L’àpat s’entrega cada dia de 12:00h a 12:15h 

per la porta del porxo.  

 
Buscar Dinantia:  Protocol 
Menjador Confinament. 

ED i Riscos 

6 Comunicat Famílies del grup afectat: 
- Comunicació del confinament del grup amb 

data de tornada.  
- Organització per la realització de les proves 

PCR. 

Carpeta comunicació famílies Riscos 

7 Comunicat Escola però no del grup afectat: 
- Revisar i enviar el document de comunicació. 

Carpeta comunicació famílies ED i Riscos 

8 Avisar a l’esplai Tremola esplaitremola@hotmail.com ED i Riscos 

9 Trucar l’infant amb diagnòstic positiu per COVID 19 per 
saber com està ell/ella i la seva família 

Trucada Telefònica a la família ED 

10 Avisar al servei de neteja i col·locar un cartell 
identificatiu.  

Servei de neteja de l’escola.  ED i Riscos 
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