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1. Introducció 
 

Aquest document s’ha elaborat tenint en compte la guia per a l’elaboració 

del pla d’obertura del curs 2020- 2021, redactada pel Departament 

d’educació, 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. 

També s’ha tingut en compte la realitat del nostre centre i l’experiència 

viscuda amb el confinament i el pla d’obertura del passat mes de juny.                                                      

 

2. Contingut del pla d’obertura 
 

2.1 Diagnosi 
 

Amb el confinament el centre s’ha hagut d’adaptar a la nova situació i 

ha ficat en funcionament el treball telemàtic mitjançant la plataforma 

educativa GSuite, concretament el Drive i el Classroom. Els alumnes 

d’educació infantil han treballat amb una carpeta compartida al Drive i 

els alumnes de primària han treballat al Classroom amb un compte de 

correu corporatiu que el centre els ha proporcionat. La majoria d’alumnat 

ha seguit les classes durant el tercer trimestre i molt poques famílies han 

estat desconectades del centre. Tot i així, després de les valoracions de 

les famílies i el claustre de mestres s’ha acordat: 

- És necessari la presencialitat de l’alumnat. 

- Ha costat molt l’adaptació a la feina telemàtica, sobretot en els 

cursos d’alumnes més petits. 

- Els alumnes no eren autònoms a l’hora de realitzar i enviar les 

tasques que tenien encomanades. 

- Algunes famílies no tenien els dipositius adequats per realitzar 

aquesta tasca. 5 famílies no tenien dispositiu. Alguns mestres 

no tenien dispositiu o connexió adequada. 

En el Pla d’obertura es donarà prioritat a la formació en l’ús de les noves 

tecnologies, a tota la comunitat educativa. 
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2.2 Organització dels grups estables 
 

 

          ESPAIS I PROFESSORAT CRITERIS DE                   

CONFIGURACIÓ 

DELS GRUPS. 

● Es desdoblaran els grups 

de més de 25 alumnes 

(6è) i els grups de 25 

alumnes (P4, 5è i 2n), 

donat que les aules del 

centre són més petites 

de 50 m2 i no es pot 

garantir l’espai d’1m de 

distància. 

● El centre disposa d’espai 

suficient per acollir tots 

els grups d’alumnes, tot i 

que s’han d’habilitar 3 

espais amb pissarra 

digital o pantalla i el 

mobiliari necessari. 

● Aquest curs la plantilla 

està conformada per 25 

mestres, una TEI, una 

educadora EE i una 

vetlladora. 

● Els grups es faran tenint  
en compte els criteris  

següents: 
- Inclusió 

- Heterogeneïtat 
- Nombre de nens i nenes 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el 

curs 2020-2021. 

 
CURS 

NIVELL 

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

 

ALTRES 

DOCENTS 

que 

intervenen 

(amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup (TIS, 

educador/a 

EE, TIE, 

Aux d’EE, 

monitors... 

Personal 

d’atenció 

educativa que 

intervé 

puntualment en 

aquest grup 

(amb mesures 

de seguretat): 

professional s 

SIEI, SIAL, 

monitors...) 

ESPAI 

estable 

d’aquest 

grup 

P3 20 Tere 
Yolanda 
Padilla 

Marta Pros Yolanda 
Padilla 

 Aula P3 

P4A 13 Mireia  Marta 

Pros 

Sara Prats Laura B. (SIEI) Aula P4A 

P4B 12 Lluïsa Marta 

Pros 

Sara Prats Laura B. (SIEI) Aula P4B 

P5A 21 Mili Marta Pros 

Cristina 

Yolanda 
Padilla 
Vetlladora 

Laura B. (SIEI) Aula P5A 

 P5B 20 Yolanda Marta Pros 

Cristina 

Yolanda 
Padilla 

Laura B. (SIEI) Aula P5B 

1r 19 Glòria  Irina 

Cristina 

Maite 

Marta 

  Aula 1r 

2nA 13 Carmen  Irina 

Cristina 

Maite 

Marta 

  Aula 2nA 

2nB 13 Laura  Irina 

Cristina 

Maite 

Marta 

  Aula 2n B 

3rA 21  Elisa 
Laura B. 
(SIEI) 

 Irina 

Cristina 

Maite 

Núria 

 Laura B. (SIEI) Aula 3r. A 

3rB 21  José Ángel  Irina 

 Cristina 

 Maite 

  Aula 3r. B 
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 Núria 

 Adrián 

4tA 16 Gemma  Adrián 

 Irina 

Maite 

Núria 

  Aula 4t. A 

4tB 16 Nathalie  Irina 

 Adrián 

 Maite 

 Núria 

  Aula 4t. B 

5èA 16 David  Imma 

Maite 

Sonia 

Helena 

  Aula 5è A 

5èB 17 Sonia  Imma 

Maite 

Eli 

David 

Adrián 

  Aula 5è B 

5èC 17 Eli  Imma 

Maite 

Sonia 

David 

Reforç 

PMU 

  Aula 5è C 

6èA 18 Àngel  Imma 

 Sonia  

 Eli 

Maite 

Isabel 

  Aula 6è A 

6èB 17 Isabel  Imma  

 Sonia 

 Irina 

Maite 

Àngel 

Salvador 

 Laura B. (SIEI) Aula 6è B 

6èC 18 Salvador  Imma  

 Sonia 

 Maite 

 Isabel 

 Àngel 

  Aula 6è C 
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PLÀNOL AULES PLANTA BAIXA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PLÀNOL AULES Primer pis 
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Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es 

mantenen les mateixes mesures. La distància o la mascareta són 

necessàries si el o la docent no és estable al grup. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, es prioritzaran els 

suports dintre de l’aula. 

Quan fem subgrups per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet 

comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà 

mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la 

mascareta. Els alumnes de religió podran estar junts dins l’aula de religió 

però han d’utilitzar mascareta en els desplaçaments pels passadissos i 

desinfectar el seu lloc (taula i cadira) abans de marxar.  

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta 

circumstància: 

 

  

2.3 Criteris organitzatius dels recursos per a 
l’atenció de l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu 

ACTIVITAT 

O MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES DELS 

QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT HORARI 

(NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS

) 

OBSERVACION
S 
 (si escau) 

Religió 1r-6è (11 

grups) 
Maite Muñoz 1,5h, 

excepte a 1r 

que serà 1 
hora. 

 

Suport SIEI  Tots els grups Laura 

Bertran 

 24h  

 Educadora 
EE 

Tots els grups Sara Prats  27,5h  

Suport TEI  P3, P4 i P5  Yolanda Padilla  27,5h  

Vetlladora  P4, P5, 3r i 6è  Remei  10h  
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Aquest curs podem comptar amb el suport de la SIEI que està formada 

per una mestra d’educació especial i una educadora d’educació especial. 

Aquests dos recursos personals ens ajudaran a prioritzar una atenció 

dins de l’aula als alumnes TEA del centre i els alumnes amb NEE que hi 

ha a diferents cursos. La titular de la SIEI conjuntament amb la mestra 

d’educació especial del centre elaboraran un pla d’actuació dels alumnes 

que s’han d’atendre durant aquest curs i després és valorarà qui fa 

aquesta actuació amb cada alumne. 

També es prioritzarà l’atenció dins l’aula de l’alumnat NESE. Al tenir 

grups més reduïts, ens facilita poder donar una atenció més individual 

per part del tutor/a, amb mesures universals i addicionals.  
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2.4 Organització de les entrades i sortides 
 

● El nostre centre té quatre accessos d’entrada i de sortida. Hem decidit 

ficar nom a cadascun d’aquests accessos per tal que els grups s’hi 

identifiquin amb més facilitat: Porta de la Mulassa, porta dels 

Capgrossos, porta dels Diables i porta dels Gegants. Cada cicle entra 

per una porta diferent, de manera que no hi haurà creuament entre 

els diferents cicles. Cada porta tindrà un cartell amb el nom que la 

identifica i un plànol amb el recorregut fins les aules de cada nivell.  

● Tots els/les alumnes entraran a la mateixa hora, les 9:00h i sortiran a 

les 16:30h. 

● Si un alumne arriba tard ha d’entrar per la porta dels Capgrossos i 

esperar al banc de consergeria fins que la conserge l’acompanyi a 

l’aula o li doni permís per anar-hi. 

● Tot l’alumnat i professorat ha d’entrar amb la mascareta fins entrar 

dins la seva aula de referència, un cop dins, ja se la pot treure, si la 

situació epidemiològica ho permet. Abans d’entrar a l’edifici se’ls 

prendrà la temperatura corporal i s’han de rentar les mans amb una 

solució hidroalcohòlica. Les famílies han d’esperar a que el/la seu/va 

fill/a entri dins el recinte escolar, ja que si la seva temperatura supera 

els 37’5ºC no podrà accedir al centre i haurà de marxar cap a casa.  

● Encara que una família tingui fills/es que entrin per diferents portes 

han de prioritzar quedar-se amb el més petit. Hauran de recollir cada 

fill/a per la porta que li correspon.  

● El tutor/a o mestre/a que estigui amb el grup ha d’anar a buscar i 

deixar els alumnes a la porta o filera que li correspon, tret d’infantil 

que cada grup entra per la porta de la seva aula. 

● Un sol progenitor o tutor legal pot acompanyar el seu fill/a d’educació 

infantil fins la porta de l’aula, accedint dins el recinte escolar. Els/les 

acompanyants han de complir rigorosament les mesures de 

distanciament físic de seguretat, ús de mascareta i han de limitar tant 

com sigui possible la seva estada als accessos del centre. 
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OBSERVACIONS: 

Els alumnes de cicle superior han d’esperar que entri cicle inicial per 

poder entrar a l’edifici, amb una diferència de 5 min com a màxim. A 

l’hora de sortida també esperaran 5 min, fins que hagi sortit cicle inicial. 

D’aquesta manera no es creuaran.  

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i 

sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència 

els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta 

fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 

metres de distància de seguretat. 

Quant l’ús de la mascareta sigui obligatòria tothom l’ha de dur posada.  

 

DIES DE PLUJA 
Cicle inicial: Les famílies podreu accedir al porxo de l'entrada dels 

capgrossos on els nens i nenes fan la filera habitualment. Els nens i 

nenes faran les fileres a l'entrada de l'escola i aniran sortint de forma 

gradual. 

Cicle mitjà: les famílies podreu accedir a la pista de l'escola per la porta 

dels diables i els nens i nenes faran les fileres al porxo. 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I DE 

SORTIDA 

Educació infantil Porta de la Mulassa  Entrada 9 h - Sortida 12.30h 

 Entrada 15:00h - 
Sortida16:30h 

Cicle inicial Porta dels 

Capgrossos 

 Entrada 9 h - Sortida 12.30h 

 Entrada 15:00h - 
Sortida16:30h 

 Cicle mitjà Porta dels Diables  Entrada 9 h - Sortida 12.30h 
 Entrada 15:00h - 

Sortida16:30h 

Cicle superior Porta dels Gegants  Entrada 9 h - Sortida 12.30h 
 Entrada 15:00h - 

Sortida16:30h 
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Cicle superior: les famílies podreu accedir al centre per la porta dels 

gegants fins al teatret. Els nens i nenes us esperaran a sota del porxo. 

 
 

 
 
 

2.5 Organització de l’espai d’esbarjo 
 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai 

d’esbarjo. Quan això no sigui possible o sigui convenient poder 

relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de 

seguretat o portar mascareta. 

Cada grup disposarà de la seva caixa de jocs per al pati. Al pati d’infantil 

es desinfectarà el mobiliari del pati entre a les 10:55h i les 11:05h.  
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Lavabos que utilitzarà cada grup a l’hora de l’esbarjo: 
 

● Els alumnes d’infantil utilitzaran els de les aules respectives, no 

necessiten mascareta. 

● Els alumnes de cicle inicial aniran als seus lavabos de referència, 

s’obrirà la porta d’accés des del pati perquè no hagin d’accedir a 

l’edifici. Hauran de dur la mascareta. 

● Els alumnes de cicle mitjà aniran als lavabos del gimnàs, també amb 

mascareta. 

● Els alumnes de cicle superior aniran als lavabos del gimnàs i al de 

minusvàlids de consergeria, també amb mascareta. 
 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de pati, farem dos torns: 
 
 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE 
PATI 

ESPAI 

P3-P4-P5 

d’educació infantil 

11:00h Pati d’infantil. Són cinc grups i cinc zones. 

Els grups aniran rotant cada dia de zona 
per poder gaudir de tots els espais del 

pati. 

1r i 2n de primària 10:30h Pati d’infantil. Són tres grups i cinc zones, 

els grups es poden rotar de zona per 
gaudir de tots els espais. 

3r i 4t de primària 11:00h Pista de primària. Són quatre zones i 

quatre grups. Aniran rotant per poder 
gaudir de la rampa i el teatret. Totes les 

zones tenen una cistella de bàsquet.  

5è i 6è de primària 10:30h Pista de primària, rampa i zona hort. Són 

sis zones i sis grups. Aniran rotant per 
poder gaudir de tots els espais. 
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2.6 Relació amb la comunitat educativa 
 

Cal fer referència als següents punts: 
 

● El Consell escolar es reunirà com a mínim tres cops al llarg del curs 

de manera telemàtica.  

● Les reunions de l’equip directiu amb l’AMPA de l’escola es realitzaran 

de forma presencial cada quinze dies, seguint les mesures de 

seguretat establertes. Quant la situació no ho permeti les reunions 

seran telemàtiques. 

● Es realitzaran dos reunions telemàtiques el 9 i 10 de setembre a les 

17:00h. Una amb les famílies d’educació infantil i cicle inicial i l’altra 

amb les famílies de cicle mitjà i superior. S’informarà del pla 

d’organització del curs 2020-21 i es resoldran dubtes. 
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● Le reunions de tutoria amb les famílies seran telemàtiques. Si per 

casos excepcionals s’han de realitzar de forma presencial seran amb 

un únic progenitor/a o tutor/a i sempre complint les mesures de 

seguretat. En cas de confinament es faran per videoconferència i el 

seguiment dels alumnes serà per correu electrònic. 

● Les reunions d’inici de curs amb les famílies, es realitzaran durant el 

mes de setembre i primera setmana d’octubre i seran telemàtiques. 

● Procediments de comunicació amb les famílies: correu electrònic, 

telèfon, pàgina web del centre, twitter, instagram, blocs i 

videoconferències (meet i zoom). 

● S’organitzarà un pla de formació amb diferents webinars (vídeos 

tutorials) adreçat a les famílies respecte a l’ús de les eines de 

comunicació, així com les plataformes digitals que utilitza el centre 

(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte 

les eines que pugui tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, 

sobretot, les persones de referència al centre que els pugui ajudar 

en un moment determinat (especialment si es produeix algun 

període de confinament). 

 
 

2.7 Reunions dels òrgans unipersonals i 
col·lectius de coordinació i govern 

 

Es realitzaran de forma telemàtica quan siguin reunions amb un nombre 

elevat de persones. Les presencials han de complir les mesures de 

seguretat. 
 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Comissió 
pedagògica 

Coordinació Presencial Una per setmana 

Nivell  Planificació  Presencial  Una per setmana 
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 Cicles  Coordinació  Presencial  Quinzenal 

Claustre Planificació  Telemàtic  Un cop al trimestre 

Reunió pedagògica 

xarxa de 
competències 

 Formació i 

coordinació 

 Presencial  Quinzenal 

Equip de 

comunicació  TAC 

 Planificació  Presencial  Un cop al mes 

CAD  Planificació  Presencial  Un cop al trimestre 

 
 
 

2.8 Activitats complementàries 
 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat establertes quan fem 

sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre 

com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui 

necessari. 
 
 

3. Concrecions per a l’educació infantil 
 

3.1 Pla d’acollida de l’alumnat 
 

El centre ha decidir organitzar l’adaptació de P3 i P4 tenint en compte 

que aquests infants han estat molt temps sense contacte amb l’escola. 

Les famílies poden accedir al recinte amb mascareta i acompanyar el seu 

fill/a fins la porta de l’aula. Els/les alumnes han de venir acompanyats 

per un sol membre de la unitat familiar. És obligatori l’ús de la mascareta 

a les entrades i sortides de l’alumnat. 
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Grup Horaris Suports 

P3 
Dilluns 14 de setembre: 9h-12:30h (grup 1) / 

15h-16:30h (grup 2) Sense servei menjador 

Dimarts 15 de setembre: 9h-12:30h (grup 2) / 

15h-16:30h (grup 1) Sense servei de menjador 

Dimecres 16 a divendres 18 de setembre: Tots 

de 9h-12-30h Amb servei de menjador fins les 

14:00h 

Yolanda Padilla 

P4  Dilluns 14 a divendres a 18 de setembre: Tots 
de 9h-12:30h amb servei de menjador fins les 

15:00h 

Marta Pros  
Sara Prats 

 

 

3.2 Pla de treball del centre educatiu en 
confinament 

 

Explicar quines mesures es prendrien en cas de confinament d’un grup 

o nivell, o de tot el centre en relació amb aquesta etapa educativa. Com 

es preveu el manteniment del contacte amb la família i quines activitats 

es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de confinament. Es 

pot adjuntar el pla de contingència que s’hagi elaborat o fer-ho amb el 

format següent: 
 

NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP O 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT 
 RECURSOS DE CONTACTE 
 DIDÀCTICS AMB LA 
 PREVISTOS FAMÍLIA 

   

   

P3 Recursos Digitals 

Material manipulatiu 

Fulls de treball 

 

Eines digitals que tingui cada 

família 

2 o 3 dies per setmana 

 

Videoconferències i emails 

quan sigui necessari, per fer 

un seguiment de l’alumne/a o 

comentar alguna cosa. 
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P4 Recursos Digitals 

Material manipulatiu 

Fulls de treball 

 

Eines digitals que tingui cada 

família 

2 o 3 dies per setmana 

 

Videoconferències i emails 

quan sigui necessari, per fer 

un seguiment de l’alumne/a o 

comentar alguna cosa. 

P5 Recursos Digitals 

Material manipulatiu 

Fulls de treball 

 

Eines digitals que tingui cada 

família 

2 o 3 dies per setmana 

 

Videoconferències i emails 

quan sigui necessari, per fer 

un seguiment de l’alumne/a o 

comentar alguna cosa. 

 

4. Concrecions per a l’educació primària 
 

4.1 Pla de treball del centre educatiu en 
confinament 

 

 
Es manté el SEP, a cicle superior fora de l’horari escolar, de 8:15 a 

9:00h. 
 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE AMB EL 

GRUP O INDIVIDUAL 

AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DE CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

Cicle inicial Recursos 

digitals i 

classroom. 

 

Ordinadors, tablets i 

eines digitals. 

 

Contacte diari alternant 

tutors/es i especialistes. 

 

Videoconferències i 

emails quan sigui 

necessari, per fer un 

seguiment de l’alumne/a 

o comentar alguna 

incidència. 

Cicle mitjà Recursos 

digitals i 

classroom. 

 

Ordinadors, tablets i 

eines digitals. 

 

Contacte diari alternant 

tutors/es i especialistes. 

 

Videoconferències i 

emails quan sigui 

necessari, per fer un 

seguiment de l’alumne/a 

o comentar alguna 

incidència. 

Cicle Superior Recursos 

digitals 

Llicències 

digitals i 

classroom. 

 

Ordinadors, tablets i 

eines digitals. 

 

Contacte diari alternant 

tutors/es i especialistes. 

 

Videoconferències i 

emails quan sigui 

necessari, per fer un 

seguiment de l’alumne/a 

o comentar alguna 

incidència. 
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5. SERVEI DE MENJADOR 
 

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador, amb dos espais 

diferenciats per infantil i primària, en relació amb el nombre d’alumnes 

usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat. 

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir 

que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables. El 

centre disposa de dos menjadors, el dels petits, amb espai suficient 

perquè tots els alumnes dels grups estables d’infantil mengin en un 

mateix torn. Al menjador dels grans complim les mateixes condicions, 

per la qual cosa aniran entrant per torns de grups estables amb un 

màxim de dos torns.  

Per les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador 

s’utilitzarà la pista de primària, la zona del teatret i rampa, el pati 

d’infantil i el gimnàs els dies de pluja. Les normes per aquests espais són 

les mateixes que s’han estipulat per l’hora de l’esbarjo.  

 

A l’inici de l’hora de menjador els monitors/es recolliran els/les alumnes 

d’educació infantil i cicle inicial a la porta de les seves aules. Els alumnes 

de cicle mitjà i superior sortiran per les portes assignades al pati i allí es 

reuniran amb els seus monitors/es, excepte els dies de pluja, que hauran 

d’esperar els monitors/es a la seva aula. Tot l’alumnat ha de sortir de la 

seva aula amb mascareta. 

 

A les 15:00h els/les monitors/es tornaran els alumnes de cicle inicial i 

educació infantil a les seves aules i els de cicle mitjà i superior a la seves 

fileres respectives al pati.  

 

A l’annex de la PGA 2020-21 hi haurà el Pla de funcionament  

de menjador per al curs 2020-21 complet. 

 

 

 



Generalitat de Catalunya        
Departament d’Ensenyament  
Escola Sant Sebastià 

          Els Pallaresos 
 
  

 

 19 

 

6. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 
 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja 

d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la 

distància de seguretat o utilitzant la mascareta, si aquesta no és ja d’ús 

obligatori. 

 

6.1 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Les activitats complementàries que es fan al centre, en cas que hi hagi 

alumnes suficients, són: 

 

• ANGLÈS 

• ATLETISME 

• ROBÒTICA 

• DANSA 

• ESCACS 

• FUTBOL SALA 

• PATINATGE EN LÍNIA 

• PATINATGE ARTÍSTIC 

• ZUMBA ADULTS 

Els espais disponibles per realitzar aquestes activitats són els següents: 

 

• Biblioteca/aula de reforç 

• Aula de música/reforç 

• Aula de religió 

• Pista de primària 

• Aula d’informàtica 

• Aula de psicomotricitat 

• Gimnàs 

Els petits es recolliran a la seva aula 5 min abans de la sortida i els 

alumnes de primària aniran al hall si l’activitat a realitzar és en una aula 

de l’interior del centre o aniran al pati si l’activitat es realitza fora. Els 

desplaçaments del personal docent, monitoratge i dels alumnes dins del 

centre es realitzaran sempre amb mascareta. 
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6.2 ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA 
 

Els/les alumnes de l’acollida matinal entren per la porta principal on els 

rebrà un responsable del monitoratge, els prendrà la temperatura, es 

rentaran les mans amb una solució hidroalcohòlica i entraran al 

menjador del centre. En cas que el nombre d’alumnes sigui elevat 

s’habilitarà un altre espai per als alumnes d’educació infantil.  

 

A les 9:00h els/les monitors/es els portaran a les seves aules 

respectives.  

 

A la tarda els/les monitors/es recolliran els alumnes a les seves aules i 

els portaran fins l’aula d’acollida. Els pares/mares/tutors vindran a 

recollir els seus fills/es per la porta principal però sense accedir al recinte 

escolar. 

 
A l’annex de la PGA 2020-21 hi haurà l’organització de les 

activitats extraescolars i acollida per al curs 2020-21 complet. 

 

7. PLA DE NETEJA 
 

● L’empresa de neteja de l’ajuntament s’encarrega de la neteja i la 

desinfecció de tots els espais del centre. Al migdia vindrà una persona 

a fer la neteja dels banys i els espais comuns i a la tarda vindran 4 

persones a netejar i desinfectar tot el centre. 

● A les aules i espais d’ús compartit per diversos grups estables seran 

els/les alumnes els/les encarregats/des de la neteja de superfícies i 

estris utilitzats abans d'abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús 

en bones condicions. L’escola ha fet uns kits de neteja per aquests 

espais. 

● Abans d’utilitzar els materials i jocs compartits cal que els/les alumnes 

es rentin les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica. Al finalitzar els 

propis alumnes s’encarregaran de netejar i desinfectar aquest 
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material. Els ordinadors i material electrònic es netejarà amb 

productes específics o amb un drap humit amb alcohol propílic 70ªC. 

● L’aula de psicomotricitat i el gimnàs (intentarem utilitzar sempre 

l’espai del pati per realitzar l’educació física) es desinfectaran, junt 

amb tot el material utilitzat després de cada sessió amb un grup 

d’alumnes estable. 

● El mobiliari del pati es desinfectarà entre grups. 

● Aquest curs els encarregats verds no faran el reciclatge dels residus 

de les aules, ho farà el personal de neteja. 

 

A l’annex de la PGA 2020-21 hi haurà el Pla de neteja per al curs 

2020-21 complet. 
 

8. Mesures de prevenció i seguretat 
 

Al llarg de les primeres setmanes es farà incís en el treball i 

conscienciació de tots/es els/les alumnes dels principals hàbits d’higiene 

i organització. 

S’han penjat diferents cartells repartits per tots els espais del centre que 

ajuden a recordar totes les mesures de prevenció i seguretat. 

 

8.1 DISTANCIAMENT FÍSIC 
 

● En els grups estables, no serà necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat de 1,5 metres. 

● L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar 

una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

● Les persones que s’hagin de relacionar amb els grups estables 

(docents i altres professionals d’atenció o suport educatiu) i que no 

formin part d’aquest grup, han de complir rigorosament les mesures 

de protecció individual (mascareta i higiene de mans) i mantenir la 

distància de 1.5 metres, sempre que sigui possible. 
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8.2 VENTILACIÓ 
 

● La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 

contagis en els espais interiors. És necessari ventilar abans de 

l’entrada i a la sortida dels/les alumnes, per això els/les mestres 

deixaran les finestres obertes a les tardes i al migdia quan marxin els 

alumnes. Els espais i les aules es ventilaran mínim 3 cops més al dia 

durant 10 minuts. Mentre sigui possible es deixaran les finestres 

obertes durant les classes. 

● Cal que les famílies ho tingueu en compte en l’època de més fred per 

adequar la roba dels/les alumnes. 

 

8.3 HIGIENE DE MANS 
 

L’alumnat farà higiene de mans, amb rentat de mans o gel 

hidroalcohòlic: 

 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

● Abans i després dels àpats 

● Abans i després d’anar al WC (infants continents) 

● Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida 

al pati) 

 

El personal del centre farà higiene de mans: 

 

● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants . 

● Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels 

àpats dels infants i dels propis. 

● Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

● 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 
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8.4 MASCARETA 
 

● Els/les alumnes d’educació infantil, menors de 6 anys, no han de dur 

mascareta si estan amb el seu grup de convivència dins de l’aula. Si 

que l’han de dur posada en els desplaçaments pels passadissos. 

● L’ús de la mascareta serà obligatòria a primària −a partir de 6 anys− 

quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori així ho 

indiquin.  

● L’ús de mascareta en els centres educatius és obligatori per a 

persones adultes.  

● El personal del centre i docents han de dur mascareta quan no està 

amb el seu grup de referència o està en espais d’ús compartit. Es 

recomana que la utilitzin també quan estan amb el seu grup estable 

en cas de no poder respectar el 1.5m de distanciament físic. 

● A l’entrar a l’escola fins a les aules, tot l’alumnat, infantil i primària, i 

les seves famílies hauran de dur mascareta. 

● L’alumnat haurà de dur mascareta als passadissos, lavabos, quan 

coincideixi amb altres grups estables i sempre que no es pugui 

garantir que es trobin amb altres membres de grups estables 

diferents. 

● Tipus de mascareta: en aquest moment és suficient que sigui una 

mascareta higiènica (malgrat que si és possible, es recomana que 

compleixi les normes UNE). 

● Es recomana portar una mascareta de recanvi a la motxilla dins una 

bossa o caixa i marcada amb el nom. 

● Es recomana portar un estoig, bossa o caixa per desar la mascareta 

quan sigui necessari treure-se-la. 

● La mascareta és d’ús exclusiu. Cal portar-la correctament col·locada 

(cobrint nas, boca, barbeta). Les mascaretes higièniques es canviaran 

diàriament o es rentaran cada dia. Cal seguir les instruccions de 

rentat i utilització del fabricant. 
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9. Protocol d’actuació en cas de detectar un 
possible cas de covid-19 

 

● La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre 

educatiu és la directora. 

● Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la 

qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la 

COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat 

al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els 

Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat 

de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 

 

9.1 REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 
 

● La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de 

salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la 

temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre 

símptoma de la taula de símptomes. 

 
TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 

 

▪ Febre o febrícula>37,5ºC 

▪ Tos 

▪ Dificultat per a 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) 

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals 

en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de 

COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 

5 
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No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta 

presenta alguna de les següents situacions: 

 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-

19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de 

diagnòstic molecular. 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

 

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 coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta 

amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu 

“Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria”)  

 
 

9.2 DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

▪ Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. 

▪ Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la 

mascareta, se li ha de col·locar, tant a la persona que ha iniciat 

símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que 

l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona 

que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

▪ Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per 

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

freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 

adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
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A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar 

les accions següents: 

▪ En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte 

immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 

adolescent. 

▪ Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) 

que contactin amb el seu centre d’atenció primària de 

referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la 

persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar  la 

traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha 

de concertar abans de 24 hores. 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies 

no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb 

el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres 

d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

 

El CAP de referència de l’escola és el CAP DE SANT SALVADOR. 
 

● Adreça: Carrer de l'Alzina del Mas, 2, 43130 Tarragona 

● Telèfon: 977 52 29 27 

 

 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABL

E DE TRUCAR 

A LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABL

E DE 

COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIAL

S 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

Aula 

aïllament 

educació 

infantil 

Docent que el 

té a l’aula en el 

moment de la 

detecció, 

conserge o 

persona de 

l’equip directiu. 

Tutor/a o 

un membre 

de l’equip 

directiu. 

Membre 

de l’equip 

directiu. 

https://www.google.com/search?q=cap%2Bsant%2Bsalvador%2Badre%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExJKygzLyyJ15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKJicWKBQn5pUAiZyyxJT8IoVEoNTh5YkAqpWfmkwAAAA&ludocid=7642392017746983503&sa=X&ved=2ahUKEwj85JHJtdTrAhWpxYUKHaYICSkQ6BMwEHoECBgQAg
https://www.google.com/search?q=cap%2Bsant%2Bsalvador%2Btel%C3%A8fon&ludocid=7642392017746983503&sa=X&ved=2ahUKEwj85JHJtdTrAhWpxYUKHaYICSkQ6BMwEnoECBgQEQ
https://www.google.com/search?q=cap%2Bsant%2Bsalvador&oq=cap%2Bsant%2Bsalvador&aqs=chrome..69i57j69i60l4j69i65.1498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CICLE 

INICIAL 

Aula 

aïllament 

cicle inicial 

Docent que el 

té a l’aula en el 

moment de la 

detecció, 

conserge o 

persona de 

l’equip directiu. 

Tutor/a o 

un membre 

de l’equip 

directiu. 

Membre 

de l’equip 

directiu. 

CICLE MITJÀ Aula 

aïllament 

cicle mitjà 

Docent que el 

té a l’aula en el 

moment de la 

detecció, 

conserge o 

persona de 

l’equip directiu. 

Tutor/a o 

un membre 

de l’equip 

directiu. 

Membre 

de l’equip 

directiu. 

CICLE 

SUPERIOR 

Aula 

aïllament 

cicle superior 

Docent que el 

té a l’aula en el 

moment de la 

detecció, 

conserge o 

persona de 

l’equip directiu. 

Tutor/a o 

un membre 

de l’equip 

directiu. 

Membre 

de l’equip 

directiu. 

 
9.3  GESTIÓ DE CASOS 
 

Al Centre d’Atenció Primària: 

• El/la pediatre/a, metge/ssa de família o infermera atendran 

el cas en les primeres 24 hores d’inici dels símptomes i es decidirà 

si escau la realització d’un test PCR. Aquesta PCR, en la mesura del 

possible es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels 

símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de 

casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

 

• En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per 

coronavirus SARS-CoV- 2, s’indicarà aïllament domiciliari de la 

persona atesa en espera del resultat de la prova. 

 

• La infermera de referència del centre educatiu serà la que 

resoldrà els dubtes sanitaris referents a la COVID-19 que el 

Referent Covid Escolar no pugui resoldre. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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• No està indicat el confinament dels contactes estrets del 

grup de convivència estable mentre s’estigui en espera del 

resultat de la prova, així com tampoc dels contactes estrets 

convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar. 

 

• En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una 

mútua, actualment la recollida dels contactes estrets no es podrà 

fer en el moment de la sospita clínica. Per tant, serà responsabilitat 

del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de 

Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona 

atesa en el moment en què es constati un resultat positiu en 

laboratoris clínics homologats (vegeu l’Annex 7 del  Procediment 

d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-

CoV-2) per a la realització de PCR per a SARS_CoV-2. També caldrà 

que la família ho notifiqui al centre educatiu i que es realitzi l’estudi 

de contactes (a través del SVE o del CAP de referència). Es faran 

arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit 

privat. 

 

• La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat: si és 

negatiu, a través de l’aplicació La Meva Salut, un SMS i/o a través 

d’una trucada des del centre sanitari. En el cas que sigui positiu se 

li comunicarà a través d’un professional sanitari. 

 

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

tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el 

resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 
 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir 

quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

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

estable → tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la quarantena de tot 

el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es 

produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf


Generalitat de Catalunya        
Departament d’Ensenyament  
Escola Sant Sebastià 

          Els Pallaresos 
 
  

 

 29 

 

grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència 

estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat 

negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat 

de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el 

període màxim d’incubació. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a 

dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (un 

edifici, un torn, una ala d’un edifici...) → tot el grup de convivència 

estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent 

de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la 

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test 

PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin 

contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest 

test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 

quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que 

pertanyen a grups de convivència en diferents espais → tot el 

grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 

tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 

interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 

14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. 

Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de 

la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que 

dura el període màxim d’incubació. 

● En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots 

els membres dels grups de convivència estable que siguin contacte 

estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test no 

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 

14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

● En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas 

dirigit per l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia 
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de cerca activa de casos mitjançant test microbiològics més enllà dels 

grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

● Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 

confirmada per PCR als 6 mesos anteriors, estaran exempts de fer 

quarantena. 

 

9.4 RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
 

● En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari 

realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la 

simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 

assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera 

general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es 

troben sense febre. 

● Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés 

hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament 

domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es 

mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins 

que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels 

símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de 

control. 

● En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat 

mèdic per a la reincorporació a l’escola. 

 

9.5 GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE 
EDUCATIU 

● La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-

19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta 

quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar- 

se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més 

ràpidament possible. 
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● En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR 

per a SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins 

a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta 

prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les 

primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 

● Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al 

centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat 

almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes. 

● Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica 

territorial i el SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa 

l’aïllament dels contactes estrets. 

 

10. Seguiment del pla 
 

 

RESPONSABLES 

Equip directiu i coordinadors 

POSSIBLES INDICADORS 

• Funcionament entrades i sortides 

• Organització patis 

• Nombre de possibles casos de Covid 

• Registre d’incidències relacionades amb la neteja 

• Registre d’incidències relacionades amb les mesures 

de prevenció i seguretat. 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS de docents, 

alumnes, famílies i personal del centre. 

TEMPORITZACIÓ 
Setmanalment és farà el seguiment a les reunions dels equips 

de cicles i de la comissió pedagógica. 

 


