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1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA 
SALUT 

 
1.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és 
la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 
d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de 
les persones que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o 
personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada 
laboral transcorre en aquest grup.  

Es requerirà l’ús de mascareta obligatòria sempre. 

 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre 
si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, com a mínim 1 metre, i l’ús 
de la mascareta.  

 
1.2. Mesures de prevenció personal  

 
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. 
 
En l’alumnat, s’ha de requerir el rentat de mans: 
 

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

 Abans i després de l’esmorzar, 

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

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
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 els alumnes., 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments., 
 Abans i després d’acompanyar i/ reunions amb alumnes o  famílies. 

 Abans i després d’anar al WC. 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat 
de sabó amb dosificador i tovalloles de paper d’un sol ús. A l’entrada de cada aula es 
col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal i els alumnes. 
Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte 
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 
Ús de mascareta 
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Formació professional Sempre 
Higiènica amb 
compliment de la norma 
UNE 

Personal docent i no 
docent 

Sempre 

Higiènica amb 
compliment de la norma 
UNE 
Quirúrgica 

 
Serà necessari  abans de  l’inici de curs comptar amb mascaretes higièniques per a tots els 
seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un 
possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats 
concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un termòmetre de distància per a 
incorporar-lo a la farmaciola. 
 
A més,  si fos necessari, de manera particular, es lliurarà material complementari 
(pantalles de  protecció facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes 
FFP2...) per a situacions específiques. 
 
 
Requisits d’accés a Aster 
 

Simptomatologia Covid-19: 

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, 
les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre.

   

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós
1
. 

 

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 

14 dies anteriors. 



 

 

educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per  a 
complicacions de la COVID-19: 
 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de 
suport respiratori. 

 Malalties cardíaques greus. 

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants 
que requereixen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Control de símptomes 
 
Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se 
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una 
declaració responsable 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 simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi 
presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als 
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 
oportunes. 

 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 
1). La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre 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 
temperatura a l’arribada a l’escola. 

 
1.3 Neteja, desinfecció i ventilació 

 
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció 
adaptada a les característiques del centre (vegeu l’annex 2). La ventilació és una de 
les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. Es 
ventilaran les aules 10 minuts entre classe i classe. És necessari ventilar les 
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
 
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 
deixaran les finestres obertes durant les classes. 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 
almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf


 

 

poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules s’han de 
netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. Per això, 
cada aula comptarà amb productes de neteja i desinfecció.  El professor haurà de 
netejar i desinfectar la seva taula abans d’abandonar l’aula. De la desinfecció de 
l’aula en general s’encarregarà l’equip de neteja. 

 
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així 
més contacte en les manetes de les portes. 
 
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 
aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles 
activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de 
seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais 
exteriors de concurrència humana. 
 
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 material 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). 

 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar 

en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 

persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-

la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 
 

1.4 Promoció de la salut i suport emocional 

 
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències 
emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o 
l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu 
d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents 
situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos 
de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar 
i abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin 
activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis 
en el centre educatiu. 
 
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar 
alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

 

   

Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 

Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 



 

 

1.5 Gestió de casos 

 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 
directora, per tant, en cas de detecció d’algun possible positiu es posarà en 
coneixement de Direcció, que establirà el procediment.  
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que 
es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID-19. 
 
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i 
el seu aïllament, així com dels seus 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, cada centre escolar tindrà un 
protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure 
la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat i ventilat d'ús individual que serà l’aula-
museu. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat 
símptomes com a la persona que quedi a càrrec seu, que serà el professor 
de guàrdia. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’alumne en 
cas de ser menor d’edat. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
5. El centre ha de contactar 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’alumne 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 Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 
seguiment dels contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis 
territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de 
brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre 
educatiu. 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. Si hi ha un cas positiu se’n farà 
la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 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 plantejar 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, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 
grup. 

 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 plantejar 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, interrupció de l’activitat lectiva 
presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

 
 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. 

 
Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a 
disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre 
la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses 
persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els 
centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa 
salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 
2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 
El curs començarà de manera presencial el dia 15 de setembre. 
 
2.1. Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes i de manera excepcional, es 
poden plantejar models híbrids d’aprenentatge. 
 
2.2 Grups estables 
 
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport 
educatiu el centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o 
tutora i un espai referent. 
 
A l’educació en centres de formació professional el grup estable s’ha de mantenir 
junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el grup 
ocupi el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) 
cal assegurar que cada vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai.  
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució 
de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del 



 

 

mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en 
compte aquesta distància. 
 

AULA 1 2n TEI / 2n TAP 25/23 

AULA 2 1r TEI 19 

AULA 3 desdoblament / sala professorat 

AULA 4 1r TAP 12 

AULA 5 2n TEI / 2n TAP 25/23 

 

 
2.3 Espais 
 
El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes 
estable. 

 
En funció de cada centre, l’ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es 
recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma 
excepcional a cicles,  si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les 
diferents aules específiques: les aules tallers, En aquest cas es recomana que la 
rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un 
canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú. 

 
2.3.A) Patis 
 
La sortida al pati ha de ser esglaonada per grups estables. Cada grup sortirà pel 
corralet de la seva aula. 
En cas de pluja l’alumnat haurà de quedar-se preferiblement a les aules.  
 
2.3.B) 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 i portar mascareta.  

 

Es recomana que els grups es mantinguin en un espai que prèviament s’assignarà 

entre 3 zones al pàdel i el/els pàrquings. 
 

2.4 Entrades i sortides 
 
Les entrades i sortides del centre es faran tenint en compte el nombre d’accessos i 
el nombre de grups estables. 
 
 

CURS-NIVELL-GRUP ENTRADES I SORTIDES HORARIS 



 

 

 AULA 1 CORRALET 8.30 h entrada 
15.00 h sortida 

AULA 2 CORRALET 8.30 h entrada 
15.00 h sortida 

AULA 3 CORRALET 8.30 h entrada 
15.00 h sortida 

AULA 4 CORRALET 8.30 h entrada 
15.00 h sortida 

...   

 
A l’entrada al centre, l’alumnat ha de formar una única filera respectant la distància 
mínima de seguretat. El professor/a de guàrdia prendrà la temperatura i cada 
alumne accedirà a l’aula del seu grup per l’accés diferenciat establert prèviament, 
on haurà de realitzar la higiene de mans abans d’accedir, sota la supervisió de 
professor de l’aula. 
 

 
 
 
2.5 Espais de reunió i treball per al personal 
 
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. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines 
de cafè i venda automàtica (vending). 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. Pel que fa a la neteja, 
desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 1.3. 

 
2.6 Fluxos de circulació 
 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i 
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 



 

 

moments determinats. 
 
L’entrada es realitzarà per les portes d'accés al Pàdel, i l’alumnat entrarà en filera, 
de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat, seguint el recorregut fins a 
l’accés del pati de la seva aula (corralet). La sortida es realitzarà seguint el mateix 
circuit a la inversa. No es faran servir els passadissos interns per a aquesta finalitat 
(entrades i sortides). 
 
El passadís només es farà servir per anar al lavabo i ho faran d’un en un, demanant 
la clau al professor. 

 
Els centres educatius han d’informar els ajuntaments respectius sobre l’horari 
d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les policies locals puguin 
planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 
 
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, 
mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta tot el temps. 
 

 
2.7 Horaris 
 
L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents 
normatives  del Departament. 
 
Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la 
necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de 
cada centre. En el cas de modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar al 
director o directora. 
 
En els cicles formatius no es realitzaran entrades esglaonades perquè només hi ha 
quatre grups i s’assegura el manteniment de les distàncies. 
2.8 Sortides  
 

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general 
anual intentant organitzar-les a finals del segon i el tercer trimestre i, arribat el 
moment, es valorarà la possibilitat de realitzar-les. Pel que fa a sortides, amb les 
adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 
Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

 
2.9. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
 
 

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 

1r TAPSD  

Núria Górriz 
Mar Avilés 

Iolanda Arnau 
Juan Lozano 

Cristina Mayol 
Cinta Díaz 

Núria Górriz 
 

Olga Seco Remei Calvet  AULA 4 

2n TAPSD  
Lucía Pagán 

Cristina Mayol 
Núria Górriz 

   Aula B 

1r TEI  

Ana Nevado 
Mar Avilés 

Lucía Pagán 
Iolanda Arnau 
Juan Lozano 

Cinta Díaz 
Paulo Outeiral 

   Aula 1 

2n TEI  

Ana Nevado 
Lucía Pagán 

Iolanda Arnau 
Juan Lozano 
Núria Górriz 

   Aula 2 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen 

les mateixes mesures. La distància i la mascareta són necessàries sempre. 

Relació amb la comunitat educativa: 

 
 Procediments de comunicació amb les famílies: En el cas de reunions amb 

les famílies, aquestes es realitzaran per via telemàtica amb la finalitat de 
garantir la seguretat sanitària.  

 

 Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies. 
S’enviarà la informació via telemàtica (es poden fer trobades virtuals). 

 

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

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 
 



 

 

TEMPORITZACIÓ 

Equip docent de cicles Coordinació Videoconferència o 
presencials, segons 
indicacions. 

Una per setmana, 
preferiblement els 
dimecres  

 
 

 3. MESURES ESPECÍFIQUES 
1. L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

 
3.1. FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 
S’hi inclouen la formació professional inicial, els itineraris formatius específics, els 
programes de formació i inserció, la formació professional bàsica, els ensenyaments 
esportius, d’arts plàstiques i disseny, d’arts escèniques, de música, de dansa, 
d’idiomes i els ensenyaments artístics superiors. 
 
L’equip del centre, i abans d’iniciar les classes lectives, realitza la “formació 
específica per a l’inici de curs en el marc de la pandèmia de la Covid-19” 
compost per 6 mòduls: 
 
Mòdul 1. Mesures covid-19 en centres educatius. (tot el personal del centre) 
Mòdul 2. Gestió del protocol de detecció de casos. (equip directiu) 
Mòdul 3. Prevenció de riscos laborals 1 (direccions del centre) 
Mòdul 4. Prevenció de riscos laborals 2 (docents, PAE i PAS) 
Mòdul 5. Gestió emocional i gestió de l’equip. (direccions i tutors/es) 
Mòdul 6. Formació per a les famílies. (persones de referència dels centres que 
coordinen el treball amb les famílies com coordinadors pedagògics, etc.) 
 
Les mesures globals són comunes per a tot tipus d’ensenyaments. La distància 
física, el rentat de mans, els grups estables i l’adequada ventilació dels espais 
interiors constitueixen també les mesures principals en l’àmbit de la formació 
professionalitzadora. 
 
No podran assistir a les activitats aquelles persones que presentin simptomatologia 
compatible amb la COVID-19 o que l’hagin representat en els darrers 14 dies. 
Tampoc si han tingut contacte amb una persona amb la malaltia confirmada o 
símptomes compatibles en els darrers 14 dies. 

 
3.2. Recomanacions generals 
 
Equipaments específics d’ús compartit en els tallers i laboratoris. Quan sigui 
possible els equipaments i materials seran d’ús exclusiu. Quan se’n faci un ús 
compartit, serà sempre del grup estable i caldrà procedir a la neteja i desinfecció 
entre els diferents grups. S’ha de garantir el rentat de mans previ posterior a l’ús. 
 
Els materials compartits com pintures, pinzells, ninos, etc., s’hauran de desinfectar 
després del seu ús amb paper d’un sol ús empapat amb gel desinfectant. 
 



 

 

L’alumne podrà, de forma voluntaria, portar els seus propis estris de treball 
(tisores, regles, etc.). 
Instal·lacions específiques (aules o espais de pràctica dintre dels centres 
educatius). Se n’ha de garantir la ventilació, neteja i desinfecció entre els diferents 
usos. Cal mantenir la distància física de seguretat entre persones i fer ús de la 
mascareta. És imprescindible el rentat de mans abans d’accedir a les instal·lacions. 
En alguns casos, pot ser recomanable tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a la 
zona d’accés. 
 
Per als ensenyaments que impliquen serveis a les persones. S’aplicaran les 
mesures adequades a cadascuna de les activitats, tenint en compte la protecció 
individual i les mesures destinades a reduir la transmissió. 

 
 
 
 
 

A continuació s’enumeren algunes mesures específiques per a aquests 
ensenyaments: 
 

Serveis sanitaris i sociosanitaris 
 

Es prendran les mesures de protecció habituals (distància física, higiene de mans, 
mascareta...) i s’adoptaran totes aquelles mesures específiques establertes per als 
diferents àmbits. 

 
Per a més informació: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/ 

 
Pràctiques en empresa 

 

Es contactarà amb les empreses/centres de pràctiques per seguir les normatives 
establertes en cada moment de la pandèmia i segons el que marqui la normativa es 
podran realitzar al centre o es buscarà una alternativa.  Caldrà seguir les mateixes 
mesures de protecció que s’hagin establert per als treballadors.  

 
 
TALLERS A L’ESPAI ASTER 
 
-Rentat de mans a l'entrar i sortir de l'aula. 
-Ús de mascareta quirúrgica. 
-Desinfecció diària de les zones i mobiliari d'ús comú. 
-Taules i cadires d'ús individual separats entre elles 1m.  
-Tallers: Utilització de guants d'un sol ús, desinfecció amb producte desinfectant i 
paper de tots els estris utilitzats. Rentat de roba de llit i ninos RCP a 60 graus. 
 
 
 
 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/


 

 

3.3. Concrecions 

 

 

En el model híbrid cal aprofitar la presencialitat perquè l’alumnat faci activitats 

individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i resolgui dubtes amb la 

supervisió del professorat. També cal aprofitar la no presencialitat perquè 

l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts per 

mitjà de tots els recursos possibles. 

En relació amb el model híbrid, caldria indicar l’organització pedagògica dels 

cursos, així com les mesures que es pendrien, en cas de confinament d’un grup, o de 

tot el centre en relació amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el 

manteniment del contacte amb l’alumnat i les seves famílies i quines activitats es 

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

En l’organització del curs i l’elaboració dels horaris caldrà tenir en compte la 

utilització d’espais externs al centre, en cas que sigui necessari. 

 

 
Si els grups de 1r augmenten en nombre i no podem mantenir la distància social, es 

portaria a terme un model d’ensenyança híbrida per grups estables per setmanes 

alternatives. 

Setmana 1: 1a  meitat del grup,(realitzarà classes pràctiques presencials, orientació 

i inici  de les A-E). 

Setmana 2:  Realització de la part teòrica de les A-E de forma telemàtica, a través de 

la plataforma Classroom i videoconferències Meet. 

La via de comunicació alumnat-professorat serà a través del correu insbde, 

Classroom i Meet. 

 

Arribada aquesta situació, i en funció de les dades, es concretaria la següent taula.  
 

MÒDUL, UF, 

MATÈRIA 

PART DEL 

CURRÍCULUM 

QUE 

S’IMPARTEIX EN 

LA MODALITAT 

PRESENCIAL. 

PART DEL 

CURRÍCULUM QUE 

S’IMPARTEIX EN LA 

MODALITAT NO 

PRESENCIAL 

METODOLOG IA 

I RECURSOS 

DIDÀCTICS PER 

A LA 

MODALITAT NO 

PRESENCIAL 

HORARI DE 

PRESÈNCIA 

AL CENTRE 

OBSERVACIONS 

      

      

      

 

 



 

 

 
4. ANNEXOS  

 

Annex 1 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
 
 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb 
una creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula Tos 

Dificultat per respirar Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa Vòmits Diarrea Malestar 

Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula Tos 

Dificultat per respirar Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds Vòmits Diarrea Malestar 

Dolor muscular 
 
 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’alumne a classe i 

que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte 

telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, 

truqueu al 061. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annex 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN 
CENTRES EDUCATIUS* 

 

 

+ = ventilació ✔ = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 

Abans 
de 

cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 
veg
ada 
al 

dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   ✔   

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

   ✔   

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   ✔   

Cadires i bancs    ✔  Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

   ✔   

Aixetes    ✔   

Botoneres dels 
ascensors 

   ✔   
 

Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en 
funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes 
incompatibles pot provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir 
l’eficàcia dels desinfectants. 

Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les 
mesures de precaució indicades. 

Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 
persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions 
amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i 
recepció, etc. 

La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada 

de persones. 



 

 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 

   ✔   
 

 
Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments a 
distància 

   ✔  

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   ✔  

Fotocopiadores    ✔  

 

 
 Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superficies 
o punts de 
contacte 
freqüent 
amb 
les mans 

   ✔   
37 

Terra    ✔   

Materials 
de jocs 

 n ✔   També si hi ha un 
canvi 
de grup d’infants 
 
Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 

Joguines 
de plàstic 

 n ✔   

Joguines o 
peces de 
roba 

  ✔   Rentadora 
(≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació 
de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies 
on es 
prepara el 
menjar 

✔ ✔     

   



 

 

Plats, gots, 
coberts... 

 ✔    Amb aigua 
calenta: rentats a 
elevada 
temperatura. 
Sense aigua 
calenta: 
desinfecció en 
dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts 
d’aigua 

   ✔   

Taules, 
safates de 
trona 

✔ ✔     

Taulells  ✔     

Utensilis 
de cuina 

 ✔     

Taules per 
a usos 
diversos 

✔ ✔     

Terra    ✔   

 
 

 Abans 
de cada 
ús 

Després 
de cada 
ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Canviadors  ✔     

Orinals  ✔    38 

Rentamans    ✔   
Especialment 
després de l’ús 
massiu (després 
del pati, després 
de dinar) i sempre 
al final de la 
jornada. 

Inodors    ✔  

Terra i 
altres 
superfícies 

   ✔  

Dutxes  ✔     

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

  ✔    

ZONES DE DESCANS 

   



 

 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 
3 vegades/dia 

Bressols i 
llits 

  ✔    

 
També quan 
canvia 
l’infant que 
l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra   ✔   També si hi ha un 
canvi de 
grup d’infants 

Altres 
superfícies 

  ✔   

 
 
 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center 
for Health and Safety in Child Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les 
indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. 

 

Annex 3 

 
Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de 
curs 
 

 
Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 
que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades 
es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

  

 

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  



 

 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

  

 
 

C= en curs F= fet 
 


