
 

443 

1
2

/9
/1

6
 

 

Aquest pla d’actuació parteix de les instruccions es-

tablertes pel departament d’Educació del dia 30 de 

juny del 2020 i del  Pla D’actuació aprovat pel PRO-

CICAT del dia 3 de juliol del 2020. 

 

El curs 20/21 començarà el 14 de setembre amb 

l’anomenada nova normalitat.   

La planificació general dels grups d’alumnes s’ha 

ajustat als criteris de les instruccions del Departa-

ment d’Educació adaptant-nos a la nostra realitat.  

S’ha organitzat els  agrupaments d’alumnes de 

manera que siguin el màxim d’estables durant tot 

el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat 

en cas de contagi.  

Es considera “grup estable” el grup classe 

d’alumnes amb el seu tutor/a. També s’ha procurat 

al màxim dins les nostres  possibilitats organitzati-

ves,  que un mateix docent entri en el menor nombre 

de grups estables possible. Val a dir, però que no 

sempre es podrà assolir aquesta fita, ja que s’hauran 

d’impartir les especialitats per part del mateix docent 

en diferents grups (educació física, música, anglès a 

primària, així com per algunes especialitats a se-

cundària).  

Durant aquest estat de nova normalitat, prioritza-

rem les qüestions de seguretat i sa-

lut,  minimitzant el màxim possible els contac-

tes  entre grups estables de personal i d’alum-

nat. Aquest fet excepcional incidirà sobre la nostra 

línia educativa (vertical i compartida de P3 a 4t 

ESO), i es reprendrà tan aviat sigui possible sempre 

que l’evolució de la pandèmia ens ho permeti.  

      L’estelet!          

 Mitjançant les tutories de cada grup es farà un acom-
panyament emocional de l’alumnat amb activitats 
orientades al retrobament, l’intercanvi de situacions 
viscudes durant la pandèmia i el confinament.  

 
 Hi haurà una comunicació periòdica amb les famí-

lies per fer un seguiment de l’alumnat respecte a la 
seva situació emocional, acadèmica i de salut.  

 
 Es farà una diagnosi per detectar les necessitats re-

ferents a la bretxa digital i poder solucionar-les. 
 
 S’impulsarà i motivarà un aprenentatge autònom 

per part dels alumnes, amb propostes que aprofun-
deixin en la competència d’aprendre a aprendre, per 
tal de capacitar l’alumne a autoregular-se. Sobretot 
pensant en un possible confinament. 

 
 Es continuarà incidint i potenciant la implantació 

de l’entorn virtual “iecastell.cat”  per tal de poder 
adquirir el coneixement i domini de les eines digitals. 

 
 Fomentarem la col·laboració entre docents de di-

ferents etapes educatives per poder continuar amb 
els projectes i millores metodològiques.  

 
 S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació 

infantil, primària i ESO puguin seguir el curs de 
manera presencial sempre que la situació sanitària 
no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i 
del professorat del centre o bé de la població.  

  PLA D’ACTUACIÓ (instruccions) 
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SETEMBRE 

  Què emfatitzarem? 

La salut dels alumnes , docents i altres 

persones treballadores dels centres edu-

catius és una prioritat per als Departa-

ments d’Educació i de Salut. Totes les 

mesures estan adreçades a reduir la 

transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes.  
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SETEMBRE (2) 

 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen 

una relació propera i molt quotidiana. Això permet 

que, junt amb les evidències creixents sobre el poc 

paper d’infants i joves en la propagació de l’epi-

dèmia, no sigui necessari requerir la distància 

física interpersonal de seguretat establerta en 

1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat 

de 2,5 m 2 ), ni l’ús de la mascareta, en aquests 

grups de convivència estables.  

 

En el cas que terceres persones s’hagin de rela-

cionar amb aquests grups (docents i altres pro-

fessionals de suport educatiu) o en cas que dife-

rents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han 

de complir rigorosament les mesures de protec-

ció individual, especialment el manteniment de 

la distància física de seguretat d’1,5 metres i, 

quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

GRUPS ESTABLES 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives 
per preservar la salut dels alumnes així com 
la del personal docent i no docent.  
 
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat 

de mans:  

 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després dels àpats 

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

 Abans i després de les diferents activitats (també 

de la sortida al pati).  

 

  HIGIENE DE MANS  

  MASCARETA  
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SETEMBRE (3) 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’es-

tat de salut dels seus fills i filles.  

 

A l’inici del curs, signaran una declaració respon-

sable a través de la qual:  

 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació 

actual de pandèmia amb el risc que això comporta i 

que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin 

ser necessàries en cada moment.  

 

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent 

al centre educatiu en cas que presenti simptomato-

logia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presen-

tat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immedia-

tament als responsables del centre educatiu per tal 

de poder prendre les mesures oportunes.  

CONTROL DE SÍMPTOMES 

 

 Les famílies disposaran d’una llista de comprova-

ció de símptomes (que us donarem al setembre). 

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al cen-

tre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  

  

 En cas que la situació epidemiològica ho requerís 

es podria considerar la implementació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatu-

ra a l’arribada a l’escola.  

GESTIÓ DE CASOS 

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símpto-

mes compatibles amb la COVID-19 

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la CO-

VID-19 al centre educatiu:  

 

1. Se’l  portarà a un espai separat d'ús individual.  

2. Es colocarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la perso-

na que quedi al seu càrrec).  

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

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

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells 

amb el servei de salut pública.  

 

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

situació i fer les actuacions necessàries.  

Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar 

en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pú-

blica serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
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SETEMBRE (4) 

 
S’utilitzaran de manera preferent els espais d’aula dels grups estables. 
 
Quan s’utilitzin altres espais diferents serán ventilats i desinfectats cada vegada. 
 
No s’utilitzaran, en principi, espais tancats de fora del centre.  
 
Es potenciaran les activitats a l’exterior sempre que sigui posible.  

ESPAIS 

 

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

en un espais interiors. Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mí-

nim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i algunes vegades més 

durant el dia . Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les 

classes. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es  realitzarà amb una 

periodicitat diària.  

GESTIÓ DE RESIDUS 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El mate-

rial d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats 

com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

NETEJA/DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 

ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot ga-

rantir-se. S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o 

altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.  

Es potenciaran les reunions per vídeoconferència. 
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SETEMBRE (5) 

 

En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos 

grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal 

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

alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. Cal ga-

rantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.  

 

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació dife-

renciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta.  

 

MENJADOR 

PATIS 

La sortida al pati serà esglaonada. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb 

altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància in-

terpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes.  

ACOLLIDA MATINAL 

S’ha de mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsa-

ble de l’acollida com els infants han de portar mascareta. Cada infant ha d’anar acompanyat per 

un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop 

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

l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. Quan finalitzi el període 

d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els 

infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’es-

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits i s’organitzarà la circu-

lació dels diferents membres de la comunitat educativa .  

 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta.  

FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
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SETEMBRE (6) 

TRANSPORT 

 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels 

seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usua-

ris. Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant 

aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant 

tot el trajecte i fins que arribin a l’aula.  

EXTRAESCOLARS 

Es duran a terme les extraescolars previstes en la programació general anual, sempre caldrà man-

tenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distàn-

cia i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es forma-

ran grups estables de participants.  

 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’ac-

cessos i el nombre de grups estables.  

El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà 

quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o 

diversos grups estables en intervals d’alguns minuts cadascun.  

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Es reco-

mana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 

personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 

mantenint la distància de seguretat.  

ENTRADES I SORTIDES 

 

A PRINCIPIS DE SETEMBRE, UN COP APROVAT EL 
PLA DEFINITIU,  US FAREM ARRIBAR LA INFOR-
MACIÓ MÉS ESPECIFICA DELS GRUPS CLASSE.  


