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1. Introducció 
 

Les mesures definides en aquest document d’organització dels centres educatius per al curs 2020-

2021 s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat 

dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es 

canvia el context epidemiològic.  

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu 

pas obren un nou escenari on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el 

comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica mesures que, fins 

fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit i amb l’horitzó del 

descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es 

poden anar succeint.  

L’obertura dels centres educatius es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i 

sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la 

normativa existent.  

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb 

les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres 

educatius, la gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de 

Polítiques Educatives i amb el document de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius del 13 

d’agost de 2020 i l’informe amb la relació de mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres 

escolar del 24 d’agost de 2020. 

Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades al centre 

educatiu en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.  

Es proposen uns apartats que caldrà abordar per poder fer una proposta d’obertura que inclogui 

tots els àmbits d’actuació dels centres. 



 

 

2.Mesures del pla d’actuació 
 
Totes les mesures proposades seran vigent al llarg del curs escolar 2020-2021 i en coherència 
amb la realitat del nostre institut i fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic. 
 

2.1. Ús de mascareta  
 
Ús obligatori de la mascareta higiènica a totes les instal·lacions de 
l’Institut. El Departament d’Educació facilitarà als centres de la 
seva titularitat mascaretes higièniques per als seus treballadors (1 
paquet per trimestre). Els alumnes han de portar les mascaretes de 
casa. La tipologia ha de ser una mascareta higiènica -quirúrgica 
(blava)- amb compliment de la norma UNE. Caldrà portar sempre 
un recanvi i fer un bon ús de la mascareta. Fer un mal ús o no 
portar mascareta pot comportar sancions disciplinàries. 

 

2.2. Grups de convivència estables 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del 

virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.   

Mesures organitzatives per garantir aquests dos principis tenint present la situació del nostre centre 

en mòduls prefabricats. 

a. Criteris d’organització dels grups estables  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 grups estables 

  

D'acord amb l'estabilitat de grup, nombre màxim d'alumnes del centre, els 

espais disponibles, plantilla, i característiques de l'alumnat. 

Criteris d’heterogeneïtat. 25/26 alumnes per grup. 

Criteris d’inclusió. 

Agrupaments idiomes, optatives i específiques: 

Us de mascareta i distància de seguretat. 

Utilització d’aules específiques per crear aules amb grups estables (aula de 

música, dibuix, laboratori 2 i taller de projectes). 

Els alumnes han d’estar sempre a l’aula estable per evitar la circulació a 

excepció de les agrupacions d’optatives i específiques. 

 

b. Organització docent 

 

Es mantindran les especialitats docents per actuar en els diferents grups estables amb una ràtio 

màxima de 7/8 docents per grup. Altres docents i d’altres professionals de suport educatiu podran 

formar part d’aquests grups estables respectant sempre les mesures de protecció establertes. 

Alhora la dedicació lectiva del professorat s’ha concentrat en el mínim de cursos diferents.  

 



 

 

Les classes d’educació física sempre que sigui possible seran a l’aire lliure i de manera excepcional al 

gimnàs o en pavellons municipals; en aquest cas, caldrà garantir que hi ha neteja i desinfecció entre 

grups i amb bona ventilació. 

 
c. Espais 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’intentar assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre d’acord amb la nostra realitat de centre. 

 

Aquest curs farem un únic pati de 30 minuts, d’11.00h a 11.30h. Al pati es procurarà que cada grup 

estable es mantingui estanc amb un professor de guàrdia vigilant. Si no es pot mantenir l’estanquitat 

dels grups caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i quan no es mantingui caldrà 

utilitzar mascareta. L’alumnat de Batxillerat sortirà al carrer durant el temps d’esbarjo. 

 

d. Graduació d’entrades i sortides . 
 

L'horari marc del centre és de 8.00h a 14.30h amb un únic pati aquest curs, d’11h a 11.30h. Donada 
la situació sanitària excepcional a causa de la COVID 19, les entrades i sortides del centre seran molt 
més graduals que els cursos anteriors i caldrà respectar la distància de seguretat i els horaris i les 
entrades assignades a cada grup. L’alumnat accedirà al centre per 3 entrades en els horaris 
següents: 
 
 

 

ACCÉS RAMPA (per 
pati Escola Can 

Llong) 
 

PORTA PRINCIPAL 
 

PATI EXTERIOR 

      07.50h E1A i E1B 07.50h E2A i E2B 07.50h B2A i B2B 
08.00h E1C i E1D  08.00h E2C i E2D 08.00h B1A i B1B 
08.10h         E1E i E1F 08.10h E2E i E2F 08.10h E4A i E4B 

  08.20h E3A i E3B 08.20h E4C i E4D 
  08.30h E3C, E3D i E3E   

  
  

  El professorat de 1a hora és el responsable de sortir a buscar el seu grup i acompanyar-lo a l’aula. 
 
Les sortides es faran per els mateixos accessos seguint l’horari següent: 
 

 

ACCÉS RAMPA 
(per pati Escola) 

 
PORTA PRINCIPAL 

 
PATI EXTERIOR 

      14.10h E1A i E1B 13.50h E2A i E2B 14.00h B2A i B2B 
14.20h E1C i E1D  14.00h E2C i E2D 14.10h B1A i B1B 
14.30h E1E i E1F 14.10h E2E i E2F 14.20h E4A i E4B 

  14.20h E3A i E3B 14.30h E4C i E4D 
  14.30h       E3C, E3D i E3E   

 

Les famílies no podran acompanyar als alumnes a l’interior de les instal·lacions. Hauran de romandre 

a les portes principals d’entrada al centre. 

2.3. Higiene 



 

 

La higiene de mans es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes 

així com la del personal docent i no docent. Hi haurà diversos punts de rentat de mans al centre i a 

cada aula de grup estable amb cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans. El Departament d’Educació facilitarà als centre educatius els principals materials de protecció 

i prevenció (gel hidroalcohòlic i dispensadors, un termòmetre sense contacte per a la farmaciola i un 

estoc de guants per a activitats concretes). 

 
A l’alumnat es requerirà el rentat de mans:  
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

▪ Abans i després dels àpats (abans i després del pati). 

▪ Abans i després d’anar al WC o realitzar diferents activitats. 
  

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat. 

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 

▪ Abans i després d’acompanyar un alumne al WC. 

▪ Abans i després d’anar al WC. 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 
 

Com a norma general el material escolar de cada alumne és d’us individual i cal la desinfecció per 

part de la família. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus d’higiene 

personal, són considerats com a fracció resta i, per tant s’han de llançar al contenidor de rebuig 

(contenidors gris del pati). 

 
 
2.4. Neteja, desinfecció i ventilació 
  
El centre disposa d’un pla de neteja i desinfecció d’espais que s’ha de fer un cop al dia. Dins d’aquest 
pla, cal garantir la neteja i desinfecció durant la jornada d’aquelles superfícies i espais d’ús comú 
(per exemple lavabos). Aspectes a tenir presents: 

  
 

• El centre disposarà d’una dona de neteja en horari de matí per desinfectar els espais comuns 

de treball del professorat i de l’alumnat així com el manteniment dels lavabos. La desinfecció 

general la faran 2 dones en horari de tarda quan tothom hagi marxat. 

• El centre i d’acord amb el seu projecte educatiu durà actuacions de sensibilització amb 

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19. Si es 

preveu l’ocupació compartida en diferents horaris d’una mateixa aula cal preveure la neteja 

i desinfecció d’aquell espai. La col·laboració de l’alumnat consistirà en realitzar actuacions 

de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el 

seu nou ús en bones condicions. 

• Ventilació natural de les aules estables i neteja de filtres per fer us de l’aire condicionat i les 

bombes de calor. Es necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i sortida dels alumnes i 3 vegades durant el dia, 10 minuts cada vegada. 

 
 



 

 

2.5. Gestió de casos i control de símptomes. 
 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 

així com dels contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 

seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha 

elaborat un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que garanteix la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

 
 

a. Requisits d’accés al centre 

Podran accedir al centre educatiu les persones amb absència de simptomatologia compatible amb la 

COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós; també no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’institut, 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. 

 

b. Declaració responsable 

 

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, 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. 
 

c. Gestió de casos 

 

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, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:  

• 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 es traslladin al domicili i, 

des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència.  

• Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que hauran 

d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat del test. Això inclou, si és 



 

 

el cas, a germans de la persona atesa que estiguin a altres grups de convivència estable del 

centre educatiu. Valorar la presència de persones vulnerables en el domicili i, si és el cas, 

valoració social i disponibilitat d’espais on tenir cura dels infants. 

 

•  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 o a l’institut. 

 

• Cal comunicar-ho al servei territorial, que ho comunicarà a Salut Pública, que donarà les 

instruccions sobre les mesures de quarantena que cal prendre. 

 
 

2.6. Relació amb la comunitat educativa 
 

Cal fer referència als següents punts: 
 

- Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions (presencial o 

telemàtica). Es pot optar per qualsevol dels dos sempre que es mantinguin les mesures de 

seguretat, però recomanem el format telemàtic sempre que sigui possible. 
 

- Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies. Previsions respecte 

a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies (es poden fer trobades virtuals). 
 

- Procediments de comunicació amb les famílies. Les eines de comunicació escollides pel 
centre són Ieduca i Meet. No traslladarem trucades amb els professionals del centre, cal 
deixar motiu i aquesta informació es traslladarà per email a la persona interessada. Les 
famílies també poden contactar directament amb el/la tutor/a o responsable del centre. 

 
- Reunions de grups: 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 

telemàtica.   
 

- Reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon si us trucar el/la tutor/a i  

per correu electrònic.   
 
2.7.Sortides i viatges  
 

Les activitats extraescolars, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, 

caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat i utilitzar la mascareta. Els diferents llocs de destins 

hauran de lliurar al centre els protocols sanitaris pertinents. 


