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1 Diagnosi
Després d’uns mesos de funcionament ben atípic del centre i amb moltes incerteses des de bon

inici de curs podem valorar que el Pla d’obertura del centre del curs 2020-2021 que es va redactar

i presentar a Serveis Territorials ha permès un funcionament normalitzat del centre al llarg del curs

i amb pocs confinaments de grups classe. És ben cert que al llarg del curs hem tingut èpoques de

confinaments molt seguits a diferents grups estables però tots provenien d’un contagi extern al

centre.

Al llarg dels mesos escolars hi ha hagut un ball d’informacions, criteris i formes d’actuació que en

algunes ocasions han portat a les famílies i als propis docents a no tenir cap seguretat del què

s’estava fent des del centre ni des de la direcció, per sort, aquest batibull d’informacions s’han

anat ordenant i establint uns mecanismes clars per a poder informar als referents COVID del

centre, a les famílies i poder prendre les mesures i actuacions necessàries en cada un dels

moments de confinament.

Ara, un cop acabat el curs, i amb aquesta valoració positiva d’alumnes, docents i famílies ens

veiem en cor de poder fer una redacció d’un nou Pla d’obertura pel curs 2021-2022 sense tantes

incertes ni inquietuds i per tant podem desenvolupar un Pla més acord al nostre Projecte Educatiu

de Centre tot i que amb algunes mesures restrictives.

Per tal de poder desenvolupar aquest Pla farem referència a la documentació següent:

● Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia
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2 Organització del centre
Dins d’aquest apartat us volem explicar quins mecanismes hem cregut importants en poder
organitzar la vida del centre: entrades, sortides, fluxos de gent al passadís, moment d’esbarjo per
tal de que es pugui tenir en compte la traçabilitat en tot moment

2.1 Entrades i sortides
El nostre centre educatiu té entrada des de dos carrers, el carrer Major i el carrer del Dr.Llarc. Ens
plantegem una entrada i una sortida esglaonada en les diferents etapes educatives i per tant les
aglomeracions fora del centre i en l’entrada al centre seran reduïdes. A través d’una senyalització
a partir de fletxes, simbologia i les valles (que ens proporciona l’Ajuntament) per establir els
següents camins d’entrada i sortida esglaonadament.

Curs Accés Hora entrada i sortida

ESO4 (amb mascareta) Porta 1 Carrer Dr. Llarc Entrada 7:50 - Sortida 14:20

ESO3 (amb mascareta) Porta 2 Carrer Dr.Llarc Entrada 7:50 - Sortida 14:20

ESO2 (amb mascareta) Porta 1 Carrer Dr. Llarc Entrada 8:00- Sortida 14:30

ESO1 (amb mascareta) Porta 2 Carrer Dr. Llarc Entrada 8:00 - Sortida 14:30

4t, 5è i 6è de primària
(amb mascareta)

Porta 1 i 2 Carrer Dr. Llarc Entrada 8:50 - Sortida 16:20

1r, 2n i 3r de primària
(amb mascareta)

Porta 1 i 2 Carrer Dr. Llarc Entrada 9:00 - Sortida 16:30

Educació Infantil 3, 4 i 5 anys Porta Principal Carrer Major Entrada 9:00 - Sortida 16:30

Els infants i els joves han de portar en tot moment la mascareta, a banda de procurar
mantenir la distància de seguretat (1,5 metres), per garantir les mesures de prevenció a les
entrades i sortides del centre, així com dels passadissos i llocs de concurrència.

Per tal d’oferir unes entrades acompanyades a les etapes d’infantil i primària es proposa el
següent:

● Infantil: els infants podran ser acompanyats a les aules només per a un adult del seu
entorn familiar. El familiar que els acompanyi s’haurà de situar en la zona marcada i l'infant
entrarà a l’aula amb l’ajuda de la seva tutora. En el moment de la sortida, el familiar s'haurà
d'esperar a la zona marcada i en el moment que s’efectui la recollida del nen o nena ja
haurà de sortir del centre.

● Primària: els infants entraran sols per a la porta del carrer del Dr.Llarch i els tutors i tutores
els esperaran en el punt de trobada. En aquell moment se’ls donarà gel hidroalcohòlic i
pujaran cap a la seva aula mantenint l’ordre i evitant el contacte amb altres grups estables i
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material. En el moment de sortida les famílies s’esperaran en el punt de trobada que se’ls
indicarà. Quan hagin recollit l’infant hauran de dirigir-se cap a la sortida del centre.

2.2 Espai d’esbarjo

Curs Accés Hora i espai

ESO4 Sortida final passadís planta -1 9:50 a 10:20 - pista nord

ESO3 Escala del mig de la planta -1 9:50 a 10:20 - pista sud 2

ESO2 Sortida final passadís planta -1 10:00 a 10:30 - pista sud 1

ESO1 Vestíbul 10:00 a 10:30 - pati del mig

4t de primària Escala del mig de la planta 0 10:30 a 11:00 - pista nord

5è i 6è de primària Escala d’emergència 10:30 - 11:00 - pista nord/sud

1r i 2n de primària Pati del mig 11:00 - 11:30 -pista nord/sud

3r de primària Escala del mig de la planta 0 11:00 - 11:30 - pista sud

Infantil 3 i 4 anys Directe des de l’aula 11:00 - 11:30 part dreta / part esquerra

Infantil 5 anys Directe des de l’aula 10:30 - 11:00 tot el pati

Distribució zonal dels patis per nivells
L’alumnat de totes les etapes educatives esmorzarà al pati amb el seu grup estable formant un
cercle.
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Al llarg del curs degut a l’ocupació total de les pistes i dels diferents espais del centre per l’esbarjo
es decideix que es suprimirà la pràctica del fútbol en aquestes franges horàries de l’ESO ja que
ocupen molt espai que és necessari per poder encabir a tot l'alumnat. En canvi, es potencia una
dinamització de patis (que portem fent des dels 4 cursos anteriors) més respectuosa amb
l’estabilitat dels grups i amb propostes no sexistes ni discriminatòries per gènere.

Pel que fa a les etapes de primària i infantil es seguirà amb una dinamització dels patis amb
propostes i diferents materials de cada grup estable per tal de què les propostes d’aquest moment
siguin enriquidores i entretingudes per als infants i joves. Cap infant d’infantil i primària podrà
portar cap element de joc de casa per a les estones de pati, en aquest material s’inclou pilotes,
intercanvi de cromos, estoig per pintar, quaderns i llibretes. Cada grup aula disposarà d’un
material comú per a l’estona d’esbarjo, des de material més fisic, fins a jocs de taula o joc tranquil.

2.3 Sala de material a infantil, primària i secundària

La Sala de material seguirà sent l’espai on s’emmagatzema el material fungible disponible per al
desenvolupament de les classes, però l’accés està restringit només al professorat.

Alhora caldrà que els docents i els equips docents pertinents anticipin les necessitats de
material i s'emmagatzemin a les seves aules de treball.

Pla d’obertura del centre - v3
Institut-Escola Les Vinyes 5



3 Organització pedagògica

3.1 Grups estables
A l’Institut-Escola Les Vinyes hem estat plantejant quina seria la millor manera de poder realitzar
els grups estables per al curs 2021-22. Entenem per grup estable aquell que té un contacte
continuat entre els seus membres i que ens permet controlar la traçabilitat i per tant vetllar per la
cura de les persones que el conformen. Aquest grup estable ocupa sempre el mateix espai.

Aquest curs 21-22 els grups estables d'infantil i primària estan formats per l’alumnat i el seu tutor o
tutora però per contra els docents especialistes podran formar part de diferents grups estables en
un marge de menys de 4 hores seguides al llarg de 48 hores. A l’educació secundària s’han
generat grups menys compactes entre alumnat i docents que el curs passat per tal de poder donar
una resposta educativa més plural però tot i així tenint en compte que sempre siguin els mateixos
referents amb un màxim de 8 docents.

Per tal de minimitzar els desplaçaments dins del centre cada grup estable tindrà unes aules de
referència. A les etapes d’infantil i primària cada grup estable disposarà d’un espai fixe que estarà
dedicat a aula i un conjunt d’espais comuns compartits entre diferents aules que disposaran d’un
horari d’utilització i un mecanisme de neteja periòdic en cada canvi de grup estable. A les aules
d’educació secundària, degut a les obres ja fetes en l'ampliació de la mida de les aules, creiem
que els diferents grups poden disposar d’una aula més gran que permet tenir diferents espais
d’aprenentatge. Aquesta distribució es pot fer de 1r a 3r d’ESO ja que disposem de prou aules
grans. En el cas de 4t d’ESO es diviran els 3 grups en 4 grups estables per tal de reduir l’alumnat
per aula i vetllar pel compliment de les mesures sanitàries.

En resum, amb aquesta configuració de grups estables aconseguim: restablir els vincles entre els
infants i joves, optimitzar espais i que els grups puguin tindre més d'una aula de referència pels
diferents aprenentatges i permetrà fer més distanciament entre els membres del grup estable,
mantenim l'essència del nostre Projecte Educatiu, i  vetllem per la salut de la comunitat educativa.

Així mateix, els grups estables seguiran disposant de dos lavabos propis per al seu grup classe i
així evitar riscos en els moments d’anar al lavabo per part d’alumnes de diferents grups estables.
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3.2 Adaptació d’alguns moments d’aprenentatge
La situació que estem vivint ens planteja el repte de vetllar per les bases del nostre Projecte
Educatiu atenent a les mesures sanitàries i la cura del benestar de les persones que conformen la
comunitat educativa. Per això, davant l’experiència del curs 2020-2021 hem intentat mantenir
alguns moments i propostes pedagògiques tal i qual les entenem com a centre i hem modificat la
forma de desenvolupament d’altres.

3.2.1 Aspectes generals

Especialitats

Al llarg del curs els infants d’infantil i primària no han pogut gaudir de mestres especialistes degut
a la situació de grups bombolla. Aquest fet ha repercutit en el nostre dia a dia i sobretot en
l’aprenentatge dels infants i joves del centre. És per a aquest motiu que considerem que els
docents especialistes puguin realitzar la seva tasca pedagògica a tots i cada un dels cursos del
centre d’infantil i primària sempre amb una franja màxima de 90 minuts i sense superar les 4 hores
setmanals en un mateix grup classe. Tanmateix, els especialistes formaran part d’un grup estable
on també impartiran codocència si s’escau.

Tallers

A primària es realitzaran els tallers els divendres a la tarda en una durada de 1h i 20’, es podran
barrejar els alumnes de 1r, 2n i 3r sempre amb mascareta, i els alumnes de 4t, 5è i 6è també
sempre amb mascareta.
Creiem que aquests tallers internivell ajuden a un treball col·laboratiu entre infants de diferents
edats i es desenvolupen en espais ventilats, amb mascareta i amb una proposta de menys de 4
hores fet que implicaria no realitzar confinaments i segons quin cas realitzar PCR si s’escau.

Projectes transversals i Treballs cooperatius

Aquest aspecte pedagògic és un dels pilars del nostre centre i per això aquest curs 2021-2022
volen i apostem per recuperar l’essència del Projecte Educatiu amb certs aspectes sota
interrogants i depenent de com avanci la situació de la COVID-19.
Aquest curs ens plantegem que retornin els Projectes Transversals a l’Educació secundària
amb un format que es desenvoluparà dins el mateix grup estable amb una proposta de promoció
però sense la interacció entre grups bombolla. Tanmateix es preveu que si les restriccions cada
vegada son mínimes ens plantejarem desenvolupar els Projectes Transversals dins de la promoció
amb barreja d’alumnat sempre en espais ventilats i mascareta.
Pel que fa el Treball cooperatiu a les etapes d’Infantil i Primària es preu realitzar-lo sempre i
quan les condicions COVID, a finals del segon trimestre, facin possible i viable la barreja de grups
amb mascareta. En cas contrari no es desenvoluparà el Treball cooperatiu.
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3.2.2 Aspectes específics d’etapa

Infantil i primària - Ambients d’aprenentatge

Al llarg del proper curs 2021-2022 creiem interessant reprendre les franges d’ambients a les
etapes d’infantil i primària per tal de promoure el coneixement entre infants de diferents edats i en
un entorn d’experimentació i de construcció de coneixement de forma personalitzada.
És per a aquest motiu que realitzarem aquest moment pedagògic dues tardes a la setmana
consecutives (reduïm una tarda a l’etapa d'infantil) per tal que hi hagi un contacte màxim de 3
hores en les últimes 48 hores en cas que es detecti un cas positiu en el grup internivell. Aquesta
organització comportaria que caldria realitzar una PCR a tots els infants que formen el grup
d’ambient però no es contemplaria (segons les indicacions actuals ja que en aquests moments
son 4 hores de contacte) un confinament de 10 dies dels infants.
Els ambients tindran lloc en espais ventilats i amb una ràtio baixa d’alumnes (entre 13 i 15) per tal
d’afavorir el distanciament entre uns i altres. L’ús de la mascareta serà obligatòria per a aquells
infants majors de 6 anys tal i com marca el marc normatiu. Tanmateix, si hi ha alguna família que
vol que el seu fill o filla menor de 6 anys dugui la mascareta en aquests moments no hi haurà
inconvenient.

Deures i extres

A l’etapa de primària es concreta que al llarg del curs hi haurà una part dels deures setmanals
que seran en format digital per tal de poder fer un acompanyament i un entrenament en la
competència digital des del centre però també des de casa. Creiem que serà una manera de
preveure i simular situacions de quarantena o confinament.

Secundària - Model pedagògic

De cara a afavorir els grups estables i a l’hora seguir aprofundint en els eixos del projecte
educatiu, l’organització pedagògica de secundària serà la següent:

1r, 2n i 3r ESO 4t ESO

LIN 5 h LIN 5 h

Anglès 3 h Anglès 3 h

MAT 4 h MAT 4 h

Pla personal 2 h Pla personal 2 h

Educació Física 2 h Educació Física 2 h

Ciències 2 h Projectes d’àmbits rotatius 8 h

Projecte CTM 6 h Optativa 1 (itinerari) 2 h

Projecte SAE-LIN 6 h Optativa 2 (itinerari) 2 h

Optativa 3 (itinerari) 2 h
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En el cas de 4t creiem oportú donar una resposta qualitativa en la part d’optatives de modalitat
dels alumnes i per tant poder oferir-los que ells i elles defineixen el seu propi itinerari ja que creant
itineraris tancats no afavorim la personalització de l'aprenentatge ni afavorim la tria dels seus
propis interessos. Per tant, davant aquest fet, hi haurà una barreja de grups estables amb ús de
mascareta i degut a la diversificació de l’oferta d’optatives de modalitat hi haurà una ràtio baixa i
per tant poder garantir, en la mesura del possible, la distància entre alumnat.

3.2.3 Projectes d’àmbits a secundària

En aquest curs escolar l’alumnat tindrà de manera continuada dos Projectes d’àmbits: CTM
(ciències, tecnologia i matemàtiques) i SAE-LIN (social, artístic i expressiu). Això representa un
canvi respecte el curs anterior ja que els projectes eren rotatius. Amb aquest canvi pretenem per
un costat donar resposta a la necessitat de crear grups estables, i per altre costat, aprofundir en la
línia pedagògica del centre. Els Projectes d’àmbit que durem a terme aquest curs es continuaran
movent dins dels mateixos paràmetres d’aprenentatge profund i significatiu. Però al mateix temps
mirarem que es puguin adaptar a un context que es preveu canviant individual i col·lectivament.

3.2.4 Educació física a secundària

Per tal d’assegurar les mesures sanitàries en la pràctica de l’educació física a secundària es
compliran les següents mesures:

● L’alumnat han de venir canviats de casa ja que no s’utilitzaran els vestidors.
● Podran canviar-se la samarreta si posteriorment fan classe.
● Podran realitzar la pràctica esportiva sense mascareta en espais exteriors i que es respecti

la distància d'1,5 m.
● El rentat de mans serà freqüent: abans de la pràctica, durant i després d'aquesta.
● Es desinfectaran els materials que s’utilizin.
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3.3 Atenció a la diversitat
Disposem d’un “Protocol d’Atenció a la Diversitat” on s’hi reflecteix la forma d’actuació dins el
centre en aquests termes i que està en procés de revisió. La premisa del centre és que tots els
mestres i professorat del centre tenen coneixement i/o tenen assessorament per a poder donar
una resposta educativa als infants del seu grup classe sigui quina sigui la seva necessitat. És per
a aquest motiu que per a una bona acció d'atenció a la diversitat del centre en el proper curs
2020-2021 es preveuen actuacions de l’equip de diversitat en aquells casos d’alumnes amb
necessitats educatives especials greus i permanents així com l’acció de suport de dos docents
dins de l’aula (codocència) o desdoblament de grups en cas que es cregui necessari.

Així mateix, en el centre disposem d’unes hores d’auxiliars d’educació especial (vetlladors) els
quals donen atenció a més d’un infant i a més de diferents etapes educatives, així com la
intervenció del CREDA o la intervenció del professional de l’EAP que donen intervencions
concretes al llarg de la setmana, la seva intervenció també serà sempre amb mascareta.

Davant de qualsevol altra necessitat educativa especial que presentin els alumnes i precisin
d’adaptacions en l’actuació dels docents es portaran a terme com per exemple l’ús de pantalles
facials enlloc de mascaretes en l’alumnat que pot tenir algun tipus de deficiència auditiva o bé que
rep atenció del CREDA i és molt important poder observar la posició de la llengua i la boca en
l’emissió dels sons.

3.3.1 Acció tutorial

En un context delicat i previsiblement canviant l’acció tutorial esdevé un pilar bàsic del projecte
educatiu i de l’acompanyament als infants i joves i a les seves famílies. La situació de
confinament i pandèmia han tingut conseqüències per a molts infants i joves. El dol per algunes
pèrdues, l’angoixa, la pèrdua del contacte social, les dificultats per gestionar els propis
aprenentatges, són elements que cal que tinguem ben presents.

Per això des del centre li volem donar un pes important a l’acció tutorial, tant en la dimensió
d’acompanyament personal com en relació als aprenentatges. En aquest sentit pensem que els
grups estables poden tenir un impacte positiu en un acompanyament més proper.

Per altra banda, a secundària, augmenta el nombre d’hores que s’hi dediquen a la tutoria personal
amb la voluntat de posar l’accent en:

● L’acompanyament i la reflexió personal
● L’acompanyament i la reflexió sobre els processos d’aprenentatge.

La tornada al centre és un bon moment per poder posar el termòmetre per detectar i abordar
situacions no resoltes, dificultats i neguits. Com cada curs, i en aquest d’una manera especial,
durant les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin una adaptació progressiva al
nou curs i als canvis que hi puguin haver.
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3.3.2 Activitats complementàries
Al llarg del curs anirem realitzant sortides i estades en els Camps d’Aprenentatge ja que
considerem que són un espai més d’aprenentatge exterior significatiu. Per ser coherents amb tot
el pla, al llarg del primer trimestre realitzarem activitats-taller dins del centre per part d’experts o bé
realitzarem sortides per l’entorn del municipi o a l’Auditori a realitzar algun visionat teatral. De cara
al segon trimestre, i valorant la situació, ens plantejarem realitzar altres sortides escolars si la
situació sanitària ho permet. Cal dir que com a centre abans de realitzar qualsevol sortida ens
posarem en contacte amb els responsables de les activitats per tal de garantir les normes d’ús,
neteja i desinfecció de l’espai.

En el moment de la redacció d’aquest document ja s’ha procedit a sol·licitar les diferents estades
dels Camps d’Aprenentatge del Departament d’Educació que compleixen les mateixes normatives
i instruccions que el nostre propi centre.

3.3.3 Pla d’acollida d’Infantil 3 anys
Al llarg dels primers dies de curs dels més menuts del centre realitzarem el Pla d’Acollida com
l’hem organitzat fins al moment. Oferirem la presència dels infants al centre en dos torns durant
els tres o quatre primers dies. En cada moment un membre de la família podrà acompanyar a
l’infant a dins de l’aula i podrà compartir amb ell o ella una estona de joc, sempre amb la
mascareta posada i amb el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

Espai
● Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de

manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati).

● Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3
vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.

● Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi
d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i
persones educadores.

● Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i
desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.

Persona acompanyant

● Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14
dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la
COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.

● Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia
hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,
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càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar
la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

● Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona
(que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans/es que es trobin
simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones.
En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat
familiar.

● Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu
infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones
de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

● Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o
gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També
es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

● Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta
higiènica o quirúrgica que compleixi els requisits sanitaris.

3.4 Pla de treball en confinament

En el supòsit de confinaments parcials o totals des de l’Institut-Escola Les Vinyes entenem dos
elements com els pilars bàsics:

1. L’atenció tutorial.
2. La proposta i el seguiment de tasques educatives amb caràcter obligatori, qualificable i

amb data d’entrega que donen continuïtat als plantejaments pedagògics del centre.

Com a centre és molt important que tinguem uns criteris comuns d’avaluació davant la situació
que potser tornem a viure, per a aquest motiu, des de l’equip directiu creiem oportú manifestar-vos
que valorarem dos criteris principals per a avaluar a l’alumnat en aquests moments de
confinament. Aquests criteris d’avaluació seran comuns de centre des de l’Educació Infantil 3 anys
fins a ESO4.

Tal i com hem indicat les propostes que farem a l’alumnat vetllaran per mantenir-se fidels als eixos
del projecte educatiu i s’adaptaran a un context virtual. En aquest sentit l’acompanyament i el
seguiment docent i tutorial serà força estret.
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Per altra banda, hem consensuat uns criteris comuns respecte la qualitat de les propostes,
que ens permeten seguir aprenent i aprofundint en les bases del projecte educatiu.

Tenint en compte que la situació de confinament exigeix una major autonomia per part de
l’alumnat, hem acordat com a nivell d’equips docents que les propostes incloguin els criteris
d’avaluació o altres instruments que faciliten la regulació dels aprenentatges.

Per tal de poder fer el seguiment de l’alumnat tant a nivell personal - tutors - com de les tasques,
des de Serveis Territorials ens marquen fer-lo des del correu corporatiu de xtec, però com a
centre, al tenir el domini @ielesvinyes, el seguirem fent per aquí. Per tant, les úniques formes de
fer el seguiment seran les següents:
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En el cas de secundària tornariem a unificar les diferents propostes en un únic classroom per tal
de tenir una visió de conjunt, millorar l’organització de l’alumnat i afavorir l’acompanyament docent
i tutorial.

Un cop ja detectades les necessitats a nivell de centre i de les famílies del centre valorem que tot
l’alumnat des de 3 anys fins a 4t d’ESO ha de disposar d’un correu electrònic de centre per tal de
poder tenir una conversa i interacció fluïda entre els docents i les tasques a fer en moments de
possible confinament. En el moment que es detecti nous casos de problemes de connexió o
dispositius el centre farà el que estigui a les seves mans per poder oferir-los-ho.

Com a docents de Les Vinyes no volem descuidar les converses telemàtiques que vam tenir en el
passat confinament i que han estat tant ben valorades per part de les famílies i l’alumnat durant el
confinament. Per a aquest motiu des de la tutoria individual es proposaran noves trobades virtuals
per mantenir el vincle emocional i acompanyar a l’alumnat en el seus aprenentatges. Per tal de
poder tenir un bon èxit en les videotrucades us volem informar dels següents punts a tenir en
compte:

Les videotrucades seguiran sent un fet que ens permeti poder parlar amb ells i elles, fer un
seguiment emocional i curricular de les seves tasques i per tant mantenir un vincle amb l’equip
docent i el centre.

Les videotrucades es faran a través de l’aplicació MEET de Google Chrome. És
una aplicació pròpia de google i per tant que permet la seguretat dins el nostre
entorn de @ielesvinyes, per això es faran amb el correu de l’alumne. No utilitzarem
cap altre plataforma ja que des del Departament d’Educació no ens ho recomanen.

Com a tutors legals us animem a que participeu donant suport al vostre fill o filla en
aquesta videotrucada. Molts d’ells i elles, sobretot els més petits, necessiten aquest
acompanyament i seguretat.

Per a un ús responsable de l’eina digital no es permeten fer fotos, ni
enregistraments d'àudio i vídeo tant de persones com d’accions en línia. Igualment
com no es permet fer difusió d’aquests materials per les xarxes socials o internet ja
que incorre en un fet delictiu, i no només l’autor de gravació, si no també el que
facilita l’accès i difusió.
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Els tutors i tutores del vostre fill o filla us donaran tota la informació en els correus
electrònics que us enviaran. En ells us oferiran dies i hores de connexió i la
flexibilitat per les diferents necessitats familiars. Així mateix us informaran de la
periodicitat.

Esperem que aquesta forma de comunicació ens permeti compartir una bona
estona amb tot allò que tenim moltes ganes de dir-nos i que de moment només ens
hem pogut llegir.

3.4.1 Pla de treball a secundària

El mateix dia del confinament s’envia un correu als alumnes informant de la situació i indicant
tasques que poden fer i convocant-los a la sessió de tutoria més propera (dilluns, dimecres o
divendres de 8 a 10 h) on se’ls explicarà el Pla de treball.

Abans d’aquest primera sessió de tutoria l’equip docent es reuneix virtualment i ajusta el pla de
treball en funció de les activitats que s'estiguessin duent presencialment i dels professorat
confinat/no confinat, també readapta tutories...

● Mirar de donar continuïtat al que tenim entre mans, en la mesura del possible.
SAE, LIN, MAT, Economia, Filosofia, Francès, Anglès

● No cal un classroom únic però tots han d’estar oberts amb el professorat. També cal que
en les reunions us expliqueu quines són les tasques.

● Molta coordinació entre els profes.
● Marc horari clar (8 a 12:30 h), tant pel que fa a les al treball com a les comunicacions entre

alumnes i docents, i entre els equips docents.
● Rutina: 2h cada dia
● Coordinació professorat.
● Seguiment de les absències de la mateixa manera que ho fem presencialment: seguiment

a la Weeras, comunicació a les famílies…

Pla d’obertura del centre - v3
Institut-Escola Les Vinyes 15



4 Relació dins la comunitat educativa

4.1 Reunions entre docents
En els espais de treball o reunió dels equips docents s’establiran les mesures necessàries per
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres i és obligatori l’ús de la mascareta.
Tanmateix es garantiran que les trobades docents no superin les 10 persones i per tant es
realitzaran trobades virtuals o bé simultànies però en un format de petits grups. Cal tenir present
totes les mesures sanitàries pel que fa a compartir dispositius, equips, estris o instruments o
accessoris i s’ha de prestar una atenció a la correcta ventilació de l’espai.

En cas que no es puguin garantir les distàncies establertes es procediran a crear grups de treball
més petits o bé a realitzar unes sessions de treball virtuals.

Òrgan Participants Format Periodicitat

Equip directiu Equip directiu Presencial Tres per setmana

Equip de
coordinació infantil i
primària

Equip directiu i coordinadores
infantil i primària

Presencial Una per setmana

Coordinació PAT
secundària

Coordinadores PAT i coordinació
pedagògica

Presencial Una per setmana

Coordinació PRO
secundària

Coordinadores PRO i cap
d’estudis.

Presencial Una per setmana

Equip docent
d'infantil i primària

Claustre infantil i primària. Presencial o
virtual

Dues per setmana

Equip docents Equips docents Presencial o
Virtual

Una per setmana

Coordinació
Projectes Àmbits

Docents de cada àmbit i equip
docent

Presencial o
Virtual

A concretar

Coordinació MAT Docents MAT Presencial o
Virtual

A concretar

Coordinació LIN Docents LIN Presencial o
Virtual

A concretar

Coordinació ANG Docents anglès Presencial o
Virtual

A concretar

Claustre Coordinació i planificació Virtual Un cop al mes
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4.2 Participació de les famílies al centre
A l’Institut-Escola Les Vinyes la participació de les famílies en el nostre dia a dia és un dels pilars
importants en el nostre Projecte Educatiu, per això hem estat valorant quina és la millor manera de
poder estar a prop vostre i poder seguir col·laborant al màxim possible.

● Microespais: al llarg del curs 2021-2022 les famílies dels infants de l’educació infantil
podran tornar a entrar a les aules en el moment de microespais. Per a cada infant només
podrà entrar a l’aula un adult i es demana que aquest sigui el mateix cada dia o bé
almenys al llarg d’una setmana per tal de poder controlar millor la traçabilitat. A més, la
persona acompanyant ha de complir els següents requisits:

○ Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat
en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret
amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible
en els darrers 14 dies.

○ Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de
risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la
hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període
d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

○ Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el
seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de
persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones
educadores).

○ Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar
a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

○ Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica que compleixi els requisits sanitaris.

● Participació com a experts: aquest fet continua essent una font de coneixement i de
sabers que les famílies ens aporteu cada vegada que veniu al centre a oferir-nos xerrades,
tallers,...per tant podrem seguir col·laborant de forma estreta sempre amb una cita prèvia
acordada amb el tutor/a del vostre fill o filla i amb l’utilització de la mascareta i el rentat de
gel alcohòlic abans i després de l’activitat.

● Productes finals: estem oberts a que les famílies participin de la vida al centre i puguin
copsar de primera mà els aprenentatges dels seus fills i filles, per a aquest motiu creiem
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oportú tornar a obrir el centre en els moments de productes finals dels grups classe o de
productes finals de Projectes d’Àmbit o Transversals. Tanmateix, volem que aquesta
obertura sigui coherent amb la situació actual de pandèmia i per tant es gestionarà una
presentació dels aprenentatges en diferents torns, amb cita prèvia i amb aforament limitat i
sempre que sigui possible a l’exterior. Per això, a més les persones que assisteixin hauran
de complir els requisits següents:

○ Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període
d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat
en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret
amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible
en els darrers 14 dies.

○ Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de
risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la
hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en les presetacions.

○ Contacte i distància: la persona assistents hauran de mantenir la distància de
seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones (inclosos infants, persones
acompanyants i persones educadores).

○ Rentat de mans: la persona assistents s’haurà de rentar les mans amb aigua i
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar
a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

○ Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica que compleixi els requisits sanitaris.

● Entrevistes amb el tutor/a: les entrevistes amb els tutors i tutores es podran realitzar tant
en format virtual com en format presencial segons les necessitats dels docents i de la
família. Es prioritzarà que al llarg del curs es pugui fer una d’aquestes trobades de forma
presencial per poder crear i mantenir vincles amb els agents familiars.
En el moment de realitzar entrevistes presencials s’hauran de tenir en compte les següents
consideracions:

○ Requisit de l’espai: ha de ser un espai diferent al de l’aula, amb bona ventilació i
que hagi estat degudament desinfectat abans i després de la trobada.

○ Requisits d’accés: la persona assistent no pot participar en el període d’acollida si
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els
darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una
persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els
darrers 14 dies.

○ Persones de risc: aquelles persones assistents que pateixin una malaltia de risc
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davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-,
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones
embarassades, hauran d’avaluar proposta d’entrevistes telemàtiques..

○ Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i
sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar
a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

○ Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica que compleixi els requisits sanitaris.

● Reunions d’inici i/o final de curs: degut al gran volum de famílies que assisteixen en
aquestes trobades d’inici o de final de curs es creu convenient realitzar-les en format
virtual per tal de poder evitar les aglomeracions dins el centre en un espai on no hi podem
garantir els 1,5 metres de distància entre persona.

● Òrgans on participen les famílies: les trobades de coordinació amb els membres de la
junta o comissions de l’AFA es faran de forma virtual, així mateix els consells escolars. Les
coordinacions mixtes entre centre i AFA com la comissió Alexandria seguiran treballant i
realitzant les seves propostes virtualment.

5 Serveis gestionats per l’AFA

5.1 Menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de
l’activitat lectiva s’organitzarà en els espais habilitats que el centre ja ha desenvolupat en els
cursos anteriors i també en espais nous per a l’educació infantil.

Tenint en compte el volum d’infants que es queden al menjador escolar i les mesures higièniques,
sanitàries i de desinfecció que s’han de prendre, no es pot desenvolupar un servei de menjador en
la seva total normalitat dels diferents torns, és per això, que com a centre juntament amb l’AFA i
les cooperatives Doble Via i l’Esguard (responsables de realitzar aquest servei) s’han determinat
les següents actuacions.

Com a canvi en relació a la nostra forma d’entendre el menjador escolar, un espai d’autonomia i
de prendre consciència de la propia gana i la necessitat de menjar i tastar tots els aliments, hi
haurà uns quants canvis en el Projecte Servim-nos:

● Cada grup estable d’infantil i primària tindrà un monitor o monitora responsable que serà
la persona que servirà els plats, posarà aigua i servirà el pa a cada infant. Tots aquests
elements no es podran compartir entre els infants. En el cas de l’ESO el monitoratge
serà compartit (no hi haurà un monitor específic per a cada grup estable) i per aquest
motiu desenvoluparan la seva tasca amb mascareta durant tot el temps de convivència
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amb els nois i noies.

● Els infants, tal i com marca el nostre Projecte de Menjador, podran seguir parant i desparar
la taula del seu propi grup de convivència.

● Els infants, nois i noies, dinaran amb els companys del seu mateix grup de convivència
estable i separats de la resta de grups estables com a mínim a una distància de 1,5
metres. Si per alguna excepcionalitat s’hagués de barrejar alumnat de diferents grups
estables, la distància serà de com a mínim 1.5 metres entre infants.

Per a una correcta circulació i reducció de l’ocupació de l’espai de menjador sense cap risc es
prenen les següents mesures d’utilització de l’espai.

● Menjador d’Infantil. Habilitar els vestíbuls del davant de les aules d'infantil per
convertir-ho en espai de menjador. Son uns espais diàfans que permeten una estona de
dinar agradable i tranquil·la per als infants d’aquestes edats. Al haver-hi un desplaçament
del menjar des de a cuina fins a aquests espais es prendran les mesures de seguretat
necessàries per a una bona conservació dels aliments i prevenir-los de qualsevol situació
de risc.

● Torns de menjador d’educació primària i secundària:

○ 1r torn al menjador dels cursos 1r, 2n i 3r de primària. Entrada del primer grup
estable a les 12:30 h i els altres dos de manera esglaonada cada cinc minuts. La
seva estona de dinar serà de les 12:30 a 13:25 h.

○ Temps de neteja i ventilació de 13:25 a 13:35 h.

○ 2n torn al menjador dels cursos 4t, 5è i 6è de primària. Entrada del primer grup
estable a les 13.35 h i els altres dos de manera esglaonada cada cinc minuts. La
seva estona de dinar serà de 13:35 a 14:20 h.

○ Temps de neteja i ventilació de 14:20 a 14:30 h.

○ 3r torn de menjador pels cursos de secundària. Entrada del primer grup a les
14.30h i els altres de manera esglaonada cada cinc minuts. La seva estona de
dinar serà de 14.30 a 15.30h amb possibilitat d’allargar la seva estada al centre fins
a les 16.30h amb una hora d’acollida gratuïta.

Curs Entrada Sortida

1r primària 12:30 h 13:25 h

2n primària 12:35 h 13:25 h

3r primària 12:40 h 13:25 h
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Neteja 13:25 h 13:35 h

4t primària 13:35 h 14:20 h

5è primària 13:40 h 14:20 h

6è primària 13:45 h 14:20 h

Neteja 14:20 h 14:30 h

ESO 14:30 h 15:30 h*
*Podent allargar l’estada al centre fins les 16:30h amb una hora d’acollida gratuïta

L’equip docent podrà fer ús del menjador sempre i la distància amb l’alumnat sigui d’1,5 metres.
Els docents hauran de mantenir entre ells una separació de 1,5 metres durant l’àpat. En cas de no
poder ubicar-se en l’espai de menjador, l’equip docent dinarà a la sala de mestres i professorat.
En tot moment hauran de fer ús de la mascareta menys en el moment de dinar.

5.2 Extraescolars i acollida
Extraescolars: Al llarg del curs i tenint en compte la situació actual es preveu que hi hagi
extraescolars al centre una vegada acabada la jornada escolar. Els grups de les activitats seran
grups elaborats a partir dels grups bombolla del centre, amb ràtios més petites i amb un ús de
mascareta en tot moment així com el manteniment de la distància entre subjectes. En la mesura
que sigui possible les extraescolars es desenvoluparan a l’aire lliure.

Acollida: Tenint en compte la necessitat de moltes famílies sobre l’acollida matinal i de tarda
dels seus fills i filles per a una bona conciliació familiar es preveu que des de l’AFA s’oferirà
aquest servei de matí i de tarda amb franges fixes. Tanmateix, és suggereix que només es faci
ús del servei d’acollida quan sigui realment necessari. Es farà un control de temperatura i un
rentat higiènic de mans amb solució hidroalcohòlica als infants, nois i noies, en el moment
d’entrar a les acollides matinals.

● Acollida matinal infantil:
Horari d’acollida: de 7.45 a 9.00h
Porta d’entrada: Porta Principal, Carrer Major
Horaris fixes de entrada:

▪ 1r torn: entrada a les 7.45h
▪ 2n torn: entrada a les 8.00h
▪ 3r torn: entrada a les 8.30h

● Acollida matinal primària:
Horari d’acollida: de 7.45 a 9.00h
Porta d’entrada: Porta del Carrer Dr. Llarc
Horaris fixes de entrada:

▪ 1r torn: entrada a les 7.45h
▪ 2n torn: entrada a les 8.00h
▪ 3r torn: entrada a les 8.30h
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Les entrades a les acollides estaran regulades i es faran en horaris fixes per evitar fluxes no
controlats d’infants. Les famílies podran acollir-se a aquests tres torns d’entrada 7.45h, 8.00h
o 8.30h, i fora d’aquests torns no podrà entrar cap infant.
El monitoratge serà el responsable d’obrir la porta d’entrada i d’acompanyar als infants a
l’espai d’acollida. Durant tot el trajecte i a l’espai d’acollida, l’ús de mascareta serà
obligatòria, excepte per als infants menors de 6 anys.
Per fer ús del servei d’acollida, caldrà haver fet la inscripció al servei prèviament mitjançant la
plataforma online https://inscripcions.menjasa.coop/login.

● Acollida de tarda infantil:
Horari d’acollida: de 16.30 a 17.30h
Porta de sortida: Porta Principal, Carrer Major
Horaris fixes de sortida:

▪ 1r torn: sortida a les 17.00h
▪ 2n torn: sortida a les 17.30h

● Acollida de tarda primària:
Horari d’acollida: de 16.20 a 17.30h
Porta de sortida: Porta del Carrer Dr. Llarc
Horaris fixes de sortida:

▪ 1r torn: sortida a les 17.00h
▪ 2n torn: sortida a les 17.30h

Pel que fa a l’acollida de tarda el monitoratge recollirà els infants de primària en el punt de
recollida que ho fan les famílies per tal de no alterar la circulació dels alumnes per dins al
centre i coincidir amb altres grups estables. En el punt de recollida serà el monitoratge qui els
acompanyarà fins a l’espai determinat on realitzaran el berenar i les activitats dirigides. Als
alumnes d’infantil els monitors els recolliran a les seves aules i els acompanyaran als
espais on es farà l’acollida.

Les sortides de les acollides estaran regulades i es faran en horaris fixes per evitar fluxes no
controlats d’infants. Les famílies podran acollir-se a aquests dos torns de sortida 17.00h,
17.30.

El monitoratge serà el responsable d’acompanyar a l’infant fins a la sortida. A l’espai
d’acollida i durant els trajectes, l’ús de mascareta serà obligatòria, excepte per als
infants de 6 anys.

Per fer ús del servei d’acollida, caldrà haver fet la inscripció al servei prèviament mitjançant la
plataforma online https://inscripcions.menjasa.coop/login.
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6 Mesures de prevenció personal i pla de neteja
Per a una bona prevenció necessitem la col·laboració de les famílies ja que són el primer agent
que poden detectar en el seu dia a dia si hi ha simptomatologia de COVID-19 en el seu fill o filla.

És per a aquest motiu que 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 37,5 ºC ni la
nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

≤ 14 anys > 14 anys

● Febre o febrícula
● Tos
● Dificultat per a respirar
● Mal de coll
● Congestió nasal
● Mal de panxa
● Vòmits i/o diarrees
● Mal de cap
● Malestar
● Dolor Muscular

● Febre o febrícula
● Tos
● Dificultat per a respirar
● Mal de coll
● Alteració del gust o de l’olfacte
● Vòmits i/o diarrees
● Mal de cap
● Malestar
● Calfreds
● Dolor Muscular

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.

Una vegada la família o tutors han determinat que el seu fill o filla pot assistir a l’escola, des del
centre educatiu emprendrem les següents mesures:

● Desinfecció del calçat: a les entrades del centre es col·locaran unes estores
desinfectants per tal de poder garantir la desinfecció de les sabates en el moment
d’entrada al centre.

● Distanciament físic: La distància física interpersonal de seguretat és de 1,5 metres i és
exigible en qualsevol dels espais del centre a excepció de les persones que formin part
d’un mateix grup estable.
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● Higiene de mans: es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels
alumnes així com del personal docent i no docent. Cal tenir en compte els diferents
moments de rentar-se les mans:

○ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
○ Abans i després dels àpats.
○ Abans i després d’anar al lavabo.
○ Abans i després del pati.
○ Abans i després de les diferents activitats que es desenvolupin a l’aula..

En diferents punts del centre hi haurà repartits diferents dispositius amb dosificador de gel
hidroalcohòlic. Així mateix, el centre dota a cada alumne i docent d’una ronyonera on poder
guardar la mascareta i la seva ampolla de gel hidroalcohòlic.

● Ús de mascareta: l’ús de mascareta serà sempre en tot moment i aquesta s’haurà de
portar des de casa. Es recomana fer ús d’una mascareta al dia per evitar usos excessius i
manca de protecció. La mascareta s’haurà de portar en tot moment (a partir de 1r de
primària i fins a ESO4), ja sigui dins el grup estable o en els moments de barreja amb
altres grups estables: entrades, sortides, passadissos, anar al lavabo, també han de portar
mascareta per si coincideixen amb algun altre persona d’un altre grup estable. Les
mascaretes han de complir les normes UNE (enllaç).

● Material a portar des de casa: davant la impossibilitat de compartir material sempre que
sigui possible demanem que els infants portin de casa: mascareta, gel hidroalcohòlic,
estoig de roba (primària) el material al centre se’ls hi donarà des del centre. El centre
disposa de mascaretes higièniques i de gel per a moments concrets que sigui precís.

● Ús dels banys: Es limitarà el nombre de persones que puguin accedir en els lavabos del
centre. Cada lavabo estarà destinat a uns grups estables degudament senyalitzats i
sempre amb la limitació d’una sola persona simultàniament. Caldrà garantir que tant abans
com després d’anar al lavabo els infants i joves han fet un bon rentat de mans.

● Joguines i altres: aquest curs no es podrà portar material de casa per poder fer-ne ús
en l’espai del pati ni de l’escola ni del menjador (pilotes, cromos, ninots, llibretes,
retoladors, baldufes,...) ja que tots aquests elements poden ser un focus d’infecció de
COVID-19. El material que es porti al centre per treball de projectes o de seqüència
didàctica serà desinfectat o posat en quarantena durant 48h abans de poder-lo utilitzar a
l’aula. Cada aula disposarà d’un material propi que triaran els infants per a les estones
d’esbarjo.

● Requisits d'accés al centre educatiu: per tal de poder accedir al centre serà
indispensable fer ús de la mascareta sempre i en tot moment. Així mateix hi haurà d’haver
absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea,..) o qualsevol altre quadre infecciós. A més, no estar
convivint o haver estat en contacte estret amb alguna persona amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
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● Infants malalts: en el moment que es detecti en el centre un infant o jove amb un dels
símptomes compatibles amb la COVID-19, entre ells la febre a partir de 37.5º, s'avisarà a
la família per tal que el puguin venir a recollir en el mínim temps possible, mentre es doni
aquesta espera l’infant o jove es posarà la mascareta i s’esperarà en un espai
d’aïllament del centre acompanyat per a un adult degudament protegits entre ells.

● Neteja, desinfecció i ventilació. Des de l’Ajuntament i l’empresa de neteja es disposarà
d’una persona de 8:00h a 15:00h i de tres persones de 16:00 h a 22:00 / 23:00 h. Es pot
consultar el Procediment de neteja que realitzarà cada una de les persones de neteja. En
la graella següent es pot veure un resum facilitat per l’empresa.

Pla d’obertura del centre - v3
Institut-Escola Les Vinyes 25

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10nFRrhZypqpxSvoIbah0-9DJe0jnm6oh


Pla d’obertura del centre - v3
Institut-Escola Les Vinyes 26



7 Protocol d’actuació en la detecció d’un possible cas
de COVID-19

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.

Tal i com marca el protocol de gestió de casos de la COVID-19, l’Institut-Escola Les Vinyes tindrà
les infermeres de l'equip de salut i escola com a referents. La funció d'aquesta infermera serà la
de resoldre o vehicular els dubtes relatius a la covid-19 via telefònica o per correu electrònic.

Les infermeres de referència mantindran contacte amb el centre i l’assessoraran sobre els dubtes
que puguin sorgir, el funcionament del TRAÇACOVID –aplicatiu creat per Educació
específicament per a la gestió dels casos- o altres qüestions relatives a les informacions, les
mesures i la gestió de la pandèmia.

Els directius del centre CAP Dr. Joan Planas ens informaran dels circuits de consulta per tal de
poder donar resposta a qualsevol cas.

En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el seu
aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants per
mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i
pedagògics.

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.

A continuació, la direcció del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:
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● 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.

● Tot i que no ho marca el protocol des del centre ens posarem en contacte amb la nostra
persona de referència del CAP i posarem en coneixement del possible cas a Inpsecció
Educativa.

● Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili
i, des d’allí, contactin telefònicament 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.

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,
al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries.

En cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: es recomana la
quarantena de tot el grup de convivència durant 14 dies. Això suposarà la interrupció de l’activitat
lectiva presencial per al grup, a qui se’ls farà a tots el test PCR.

En cas positiu en dos membres no convivents que formen part de dos grups diferents de
convivència dins d’un mateix espai, com pot ser un edifici, una ala d’un edifici o un torn: es
recomana la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai durant 14 dies. S’interromp
l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat en el mateix període i es farà el test a tots els
membres del grup.

En cas positiu en dos o més membres no convivents que formen part de grups de
convivència en diferents espais: es plantejaria la quarantena dels grups de convivència afectats
durant 14 dies i es farà un PCR a tots els membres. Es podria, a més, plantejar la interrupció de
l’activitat lectiva presencial del centre educatiu durant aquest temps.
En els tres supòsits, en cas que un dels contactes del grup doni negatiu un cop s’hagin tots fet
el test PCR, no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que
dura el període màxim d’incubació.

En el moment que aquest fet passes, des del centre - la persona que coordina Riscos Laborals-
s’haurà de posar-se en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per comunicar els
possibles casos. En el cas que hi hagi un docent caldrà l’aïllament i per tal que el servei en pugui
fer el seguiment si el test dona positiu. En cas que la PCR sigui negativa, el professional es podrà
reincorporar al centre un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagin passat 24h mínim sense
febre o símptomes.

El retorn al centre educatiu d’un cas confirmat de Covid-19 es farà un cop passin com a mínim
72 hores des de la resolució dels símptomes, i sempre i quan la persona no hagi requerit ingrés
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hospitalari, l’hagi atès l’atenció primària i hagi estat aïllada al domicili durant al menys 10 dies. Per
tornar al centre no serà necessària la realització d’una PCR de control.

En cas de trobar-nos que un infant, docent o personal del centre té un cas de familiars caldrà fer
les següents actuacions:

Els germans o familiars d’un cas sospitós ( (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a l’espera
dels resultats) han de romandre a casa a l’espera dels resultats. En sortir negatiu, es poden
reincorporar al centre. En cas que es confirmi el positiu en germans o familiars, la resta de
membres de la família hauran de fer quarantena durant 14 dies i passar el test. Un resultat
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els
convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu dels membres del grup de convivència
estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los el PCR. En cas de resultat positiu
del test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars
convivents.

A tall de resum es pot veure en aquesta infografia del protocol de gestió de casos de COVID-19 en
els centres educatius.
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8 Seguiment de pla
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és la direcció del
centre de l’Institut-Escola Les Vinyes.

El centre educatiu tindrà disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants
dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del
sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.

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 el Departament d’Educació i el
de Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.

Davant de qualsevol dubte al respecte us podeu adreçar a direcció via telefònica o via correu
electrònic a8067594@xtec.cat
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