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1-Introducció  

 

La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que                

l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat.            

El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el             

desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa          

adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i             

d'accessibilitat.  

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament             

perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com             

emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic            

més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. 

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació            

continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de             

la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones             

educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a               

garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la                

traçabilitat. 

L’obertura de l’institut escola 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. Aquesta situació sanitària anirà canviant i            

això farà que es modifiquin, quan ens ho marqui el Departament de Salut, les mesures               

de protecció i tota la resta dels protocols a aplicar. 

Els pares i mares o tutors legals reben informació de les mesures adoptades a l’institut               

escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19 i també dels seus deures                

pel que fa a la detecció i comunicació de símptomes.  

Tal i com ja vam explicitar al Pla de reobertura del mes de juny, el risc 0 no existeix i la                     

responsabilitat és compartida amb les famílies. Des del centre farem tot el possible per              

complir amb els protocols que tenim establerts. 
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Aquest pla efectua propostes per a l’acció educativa amb un triple objectiu: 
 

● Donar una acció educativa de qualitat i equitat a tot l’alumnat 

● Oferir un acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat 

● Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 

 

El pla preveu vuit àmbits d’actuació: Organització de centre, Alumnat, Professorat,           

personal extern i PAS, Espais i grups, Altres activitats, Material escolar, Mesures de             

prevenció, higiene i promoció de la salut i el Pla d’aplicació. 

 

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la             

situació i unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot sanitaris.
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2-Consideracions generals 
 
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 correcta gestió de la pandèmia i el dret                

de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquestes són les instruccions en les            

que basem aquest pla d’actuació 2020-2021: 

 

● PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES EDUCATIUS          

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

● INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DE LA SECRETARIA DE         

POLÍTIQUES EDUCATIVES 

● GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS 

● ALTRES RECOMANACIONS I PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ 

 

En les circumstàncies actuals creiem que cal que l’institut escola pugui treballar amb             

la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal com el feien,             

aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

 

El pla d’actuació 2020-2021 està subjecte a les indicacions que es rebin des del              

Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

 

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

amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. 

 

En cas d’un canvi en la situació de la pandèmia, aquest pla contempla possibles              

escenaris de confinament parcial o total. 
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https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f-8dd91e9fd796.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/salut-escola-annex-carta-families.pdf


 

3-Organització de centre 
 

3.1-Calendari escolar 2020-21 
 
L’obertura del centre a nivell administratiu es realitzarà l’1 de setembre de 2020. 

 

L’obertura del centre pel que fa a l’alumnat es farà el primer dia lectiu (14 de                

setembre de 2020), sempre i quan no hi hagi cap situació sanitària que ho impedeix. 

 

La resta del calendari escolar el trobareu a la pàgina web del centre. 

 
El curs 2020-2021, des del punt de vista lectiu, serà totalment presencial sempre             

que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total. En cas de               

confinaments diversos el curs continuaria en format telemàtic. 

 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup                

estable existent.  

 

El desplegament d’aquesta presencialitat està definida en el document         

d’INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DE LA SECRETARIA DE         

POLÍTIQUES EDUCATIVES. 

 

Aquest pla té vigència al llarg de tot el curs escolar i serà coherent amb la realitat                 

dels centres educatius del nostre entorn. El marc que proposem és adaptable si             

canvia el context epidemiològic. 

 
L’institut escola romandrà obert per a tasques de caràcter administratiu bona part del             

mes de juliol (en l’edifici de primària).  
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https://agora.xtec.cat/insesturo-roquetes/
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf


 

3.2-Marc Horari 
 
El marc horari general serà el mateix que en cursos anteriors, però les entrades i               

sortides es veuen afectades, doncs hi ha d’haver una gradualitat en aquests fluxos             

d’alumnes.  

 

Infantil i Primària:  

 

Marc horari general: 9 a 13h i de 15 a 16:30h, els dilluns, dimarts i dijous. 

9 a 12:30h els dimecres. 

                                 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h els divendres. 

 

Les entrades i sortides dels diferents grups es troben explicades en el punt 6.2.1. 

 

Secundària:  

 

Marc horari general: 8 a 14:30 de dilluns a divendres. 

 

Aquest marc horari es veurà modificat per les entrades i sortides graduals, ampliant             

la franja horària de les 8 a les 15h (tot l’alumnat d’ESO farà 6 hores de classe                 

diàries). 

 

Les entrades i sortides dels diferents grups es troben explicades en el punt 6.2.1. 

 

L’horari d’atenció del personal d’administració i serveis (PAS) serà el mateix que            

en els cursos anteriors. 

 
Les gestions administratives es realitzaran sempre que es pugui en format telemàtic,            

a través del telèfon i del correu electrònic del centre. 

 
Els alumnes que no es recullin a l’hora seran posats a disposició de la Guàrdia               

Urbana. 
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4-Alumnat 
 
4.1-Previsió d’alumnat a atendre 
 
Tot l’alumnat del centre s’atendrà de forma presencial al llarg de tot el curs escolar,               

excepte si hi ha algun tipus de confinament parcial o total. 

 

En cas de confinament parcial o total, el curs seguirà de manera telemàtica. 

 
Les famílies dels alumnes ens hauran d’omplir Acord de compromís COVID.pdf i la              

Declaració responsable infantil, Declaració responsable primària o Declaració        

responsable secundària on informen que els seus fills/es compliran les normes de            

seguretat. 

 

4.2-Organització pedagògica  
 

El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de             

població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat,          

n’han patit -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada.           

L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un             

gran valor.  

 

El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre               

alumnes. Al mateix temps l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació            

d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge i         

desenvolupament.  

 

Per altra banda 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.  
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https://drive.google.com/file/d/1ap_r7eP8x3ZU9boPIPMAE3CVFg21Rc7H/view?usp=sharing
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf


 
Per això creiem que la tornada a l’escola ha de servir per detectar i abordar               

situacions no resoltes. Les primeres setmanes realitzarem activitats que permetin          

l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i els canvis en el centre durant el               

curs excepcional que iniciem. 

 

A més a més, 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. 

 

Per tot plegat, la nostra proposta vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la              

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent del centre i en això es basa la                

nostra organització pedagògica pel curs 2020-2021. 

 

Aquesta organització pedagògica recull els principis bàsics inclosos en de les           

INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DE LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES          

EDUCATIVES, que són: 

 
● Una acció educativa de qualitat i equitat, atenent a la inclusió de tot l’alumnat              

(especialment del més vulnerable). 

● Màxima presencialitat de tot l’alumnat. 

● Agrupaments estables al llarg de tot el curs (o com a mínim d’un trimestre). 

● Equip docent estable (mínima presència de docents en cada grup estable). 

● Considerar possibles escenaris de virtualitat. 

● Equipament digital necessari, si és possible, per l’assoliment de la competència           

digital del professorat i de l’alumnat. 

 

I està totalment alineada amb el nostre PGA del curs 2020-2021 que s’ha hagut de               

modificar considerablement, donada la situació de pandèmia i la tornada després del            

confinament,  respecte la que teníem en ment (graduada en els 4 cursos del PdD).  
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf


 

4.2.1 En situació de pandèmia com l’actual 
 

Infantil i primària  
 
Grups: Es reduirà el nombre d’alumnes en els grups, i se’n farà 3 grups per nivell de                 

P3 a 6è de primària.  

 
Especialitats: La majoria de docents seran tutors de grup. L’especialista d’anglès           

farà classe de 3r a 6è de primària i el d’educació física ho farà de P3 a 2n. La resta                    

d’especialitats seran impartides pel tutor de grup. 

 

També es mirarà de mantenir l’atenció d’aula d’acollida, encara que les           

circumstàncies ens facin reduir les hores d’atenció. 

 

Docents: S’ha reduït el nombre de docents que intervenen a cada classe. El tutor/a i               

un mestre especialista/suport seran els únics que impartiran docència a cada grup.            

Excepcionalment algun altre professional hi intervindrà amb les mesures de seguretat           

pertinents. 

 

Acollida alumnat setembre: Les primeres setmanes el treball al centre serà           

prioritàriament d’educació emocional, fent activitats de treball del dol, de cohesió de            

grup, de relaxació... a través de cercles restauratius, activitats de mindfulness o            

tornada a la calma i benestar en general. El treball per àrees curriculars es              

començarà a l’octubre. 

 

Treball TIC: S'engega des d’inici de curs un pla concret de millora d’ús de les noves                

tecnologies entre l’alumnat, que inclou l’ús d’ordinador portàtil a l’aula pels alumnes            

de cicle superior i unes accions detallades de treball amb suport informàtic als altres              

cicles. Tot orientat a poder continuar de la millor manera possible un treball i              

seguiment escolar des de casa en cas de possible confinament. 
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Secundària  
 

Grups: Es reduirà el nombre d’alumnes en els grups, i es faran 3 grups per nivell de                 

1r a 4t d’ESO amb un màxim de 20 alumnes per aula. 

 
Docents: S’ha prioritzat que entrin el menor nombre possible de docents a cada             

grup. També s’ha procurat que cada professor només entri en un nivell de l’ESO.              

D’aquesta manera l’equip docent de cada curs es fa “estanc”, queda tancat en ell              

mateix i compta amb una sala de professorat específica. Les reunions que impliquin             

professorat de diversos cursos es faran virtualment per evitar contacte físic. 

 
Acollida alumnat setembre: Durant les primeres setmanes, el treball de centre en            

les sessions de tutoria, serà prioritàriament d’educació emocional, fent activitats on           

es treballi el dol, la cohesió de grup, la relaxació... a través de cercles restauratius,               

activitats de mindfulness i activitats que promoguin el benestar en general dels            

nostres alumnes. 

 

Treball TIC: Des de l’inici del curs 2020-21 es potenciarà un pla de millora de l’ús de                 

les noves tecnologies entre l’alumnat. Aquest pla inclou la millora (de 1r a 4t d’ESO)               

de l’ús de l’ordinador portàtil per part de l’alumnat i de l’entorn moodle. S’assegurarà              

també, que tothom disposi d’una adreça operativa de correu electrònic. Tot orientat a             

poder continuar de la millor manera possible un treball i seguiment lectiu des de casa               

en cas de possibles confinaments. 

 

Treball per àmbits: En la mesura del possible es potenciarà el treball per àmbits. Pel               

que fa als docents, cada professor/a impartirà el màxim de matèries possibles dins el              

seu àmbit. 

 

Treball per projectes: Es seguirà treballant per projectes en la franja d’optatives a 1r              

i 2n d’ESO. Continuarem amb els projectes d’Aprenentatge i Servei a 3r i 4t d’ESO               

en la mesura que sigui possible. 

Seguirem amb els projectes transversals treballats a tot l’Institut escola sempre que            

es puguin fer de manera telemàtica; en cap cas es barrejaran grups ni alumnes de               

Primària i Secundària. 

 

Treball competencial: Seguirem prioritzant el treball competencial a totes les          

assignatures, tal i com tenim dissenyat a les programacions de cada curs de 1r a 4t                

d’ESO. 
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Treball primeres setmanes dol i retorn confinament: Des de la tutoria es            

realitzaran activitats per a treballar l’educació emocional del nostre alumnat          

centrades als processos de dol i acompanyament  emocional. 

Es prepararan dinàmiques de cercles restauratius per possibilitar que els alumnes           

expressin els seus sentiments, les seves pors,els seus dubtes... Es promouran           

dinàmiques de grup amb l’assessorament de la experta en educació emocional           

(EMO), a fi de consolidar i treballar les dinàmiques dins els grups classe “estancs”              

que hauran de conviure al llarg de tot el curs escolar.  

 
4.2.2 En cas de confinament parcial o tancament        
del centre 
 

Infantil i primària 
 
El pla d’acció tecnològica que s’està elaborant inclou la millora d’ús de les noves              

tecnologies pels alumnes, docents i famílies. L’objectiu és poder fer el seguiment            

escolar des de casa. 

 

En cas de confinament es vol fer servir la plataforma Google classroom a partir de               

3er de primària (per la qual cosa s’està fent formació del professorat durant aquest              

mes de juliol i al setembre). 

 

Amb aquesta plataforma es farà el seguiment dels alumnes, les tasques de les             

diferents àrees, l’avaluació de les mateixes etc. 

 

Per la resta de cursos, de P3 a 2n, les comunicacions amb alumnat i famílies es                

continuaran fent a través de Zoom, mails i xarxes socials. 

 

En cas de confinament del grup classe hi haurà una programació específica que             

s’impartirà on-line amb sessions diàries. 

 

Es preveu fer algunes sessions de formació/suport a les famílies de cara a resoldre              

dubtes sobre l‘ús del portàtil i noves tecnologies en cas de confinament. 

 

També es seguiran fent on line les entrevistes amb famílies així com les reunions              

pertinents dels docents (cicle, claustres, coordinacions…). 
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Secundària 
 
El pla d’acció tecnològica a Secundària preveu la continuïtat de treball amb l’entorn             

moodle i classroom. Es seguiran fent sessions telemàtiques de totes les matèries.           

 

Es preveu fer algunes sessions de formació/suport a les famílies, sobretot a les que              

s’ha detectat com a més vulnerables en l’àmbit digital a fi que assoleixin una              

competència mínima per poder acompanyar els seus fills/es en el treball telemàtic, i             

perquè sàpiguen comunicar-se per aquesta via amb el professorat. 

 

Prioritàriament (i necessàriament en cas de confinament) les entrevistes amb famílies           

es faran virtualment, així com les reunions entre docents (departaments, claustres,           

coordinacions…). 
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4.3-Organització de grups d’alumnes (grups     

estables) 
 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu              

el centre organitzarem els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un              

espai referent. Els alumnes que vindran a l’institut escola, es distribuiran en grups             

tancats i estables segons aquest criteris: 

 
● S’intentarà fer grups (3 per nivell) amb nombre semblant d’alumnes (tot i que             

els espais marcaran les ràtios). 

 
● S’assignarà un docent-tutor per cada grup d’alumnes a infantil i primària. Les            

especialitats a primària es veuen modificades. 

 

● S’assignarà un docent-tutor per cada grup d’alumnes a secundària. A          

secundària es treballarà per àmbits (a primer cicle de l’ESO) i així el nombre de               

docents per grup es reduirà considerablement. 

 
● A cada grup se li assignarà un espai-aula. 

 
● Cada curs tindrà horari i porta d’entrada i sortida. 

 
● Les sortides al pati també seran escalonades i amb espai delimitat per no             
barrejar els grups. 

 
 
El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora.               

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 i seguiran les mesures de protecció i seguretat establertes en cada moment. 
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A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim              

d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici                 

el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. L’alumnat serà sempre              

el mateix.  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un             

grup estable, caldrà que portin mascareta. Reduïrem al màxim el nombre de docents             

de cada grup i el nombre de grups que atengui cada docent dins de les possibilitats                

de la plantilla de la qual disposem.  

 

A l’educació secundària, el grup estable ocuparà un espai físic propi, i en cas que               

puntualment ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) cada vegada que marxa un            

grup es netejarà i desinfectarà l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos. Els             

docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup             

estable, portaran sempre mascareta (mentre les autoritats sanitàries no indiquin el           

contrari). S’ha reduït el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que                

atén un mateix docent dins de les possibilitats de la plantilla de la qual disposem. 

 

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als            

centres poden entrar al centre i a les aules. Han de mantenir la distància física               

recomanada, han de portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.            

També hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals.  

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’1,5 metres. La disposició del           

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

aquesta distància.  

 
La distribució dels grups es pot consultar a l’apartat 6 d’aquest pla. 
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Infantil i primària 
 

  Tres grups a cada nivell de P3 a 6è de primària. 

 
Els espais docents grup-aula s’exposen a l’apartat 6.1.1 
 

Secundària 
 
Tres grups a cada nivell de Secundària. 
 
Els espais docents grup-aula s’exposen a l’apartat 6.1.1 
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4.4- Requisits d’assistència de l’alumnat 
 
Els requisits per poder assistir a l’institut escola són: 
 

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

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre         

infecciós (sense haver pres cap fàrmac). 

 

● No conviure amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 

● No estar en aillament per ser positiu de COVID-19 o estar a l’espera del              

resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

 

● No estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per            

COVID-19. 

 

En cas que l’alumne/a 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 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.  
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En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els                

infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades             

pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden               

estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties             

cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i             

les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un          

col·lectiu d’especial consideració.  

 

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos                

laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els requisits d’accés             

als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a              

la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

 

Control de símptomes  

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici                 

del curs, han de signar 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 V).  

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.  
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5-Organització del personal docent, personal de      
suport i PAS 

 
 

El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de professorat, de           

personal de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre            

finançat amb fons públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc              

de la COVID-19.  

 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre,               

haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la           

COVID19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest               

coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció. 

 

5.1 Personal docent 
 

Infantil i primària 
 
 

Cada docent del centre serà tutor/a d’un grup a un espai referent. No hi haurà barreja                

de tutors/es entre grups. El grup i el seu tutor/a conformaran el grup estanc o estable. 

A les classes d’infantil, a més del tutor/a hi intenvidran: l’especialista de psicomotricitat             

i la mestra de suport o TEI. 

 

A primària, tal i com s’ha indicat anteriorment a més del tutor/a intervé un altre docent. 

D’aquesta forma queda reduït al màxim el nombre de mestres de cada grup. 

 

Algunes activitats escolars concretes com alumnes d’aula d’acollida, sortiran del seu           

espai referent algunes hores a la setmana amb mascareta, les mesures higièniques            

necessàries i un docent concret. 
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Secundària 
 

 
Cada professor/a farà docència en un únic curs (llevat algun cas molt puntual). No hi               

haurà barreja de tutors/es entre nivells. El nivell (1r, 2n,3r o 4t) i els seus professors                

conformaran un grup estanc o estable. 

 

S’ha prioritzat que entrin el menor nombre possible de docents a cada grup. També              

s’ha procurat que cada professor només entri en un nivell de l’ESO. D’aquesta             

manera l’equip docent de cada curs es fa “estanc”, queda tancat en ell mateix i compta                

amb una sala de professorat específica.  

Les reunions que impliquin professorat de diversos cursos es faran virtualment per            

evitar contacte físic. 

 
 
 

5.2 Personal de suport integrat al nostre claustre 
 
TEI,TIS, EMO, Promotor i Educadora de SS 
 
 

El personal de suport farà la tasca prevista tant amb alumnat, com amb el professorat i                

famílies, prioritzant entrevistes telefòniques o per zoom quan sigui possible. 

 

L’atenció directa es farà amb les mesures de protecció indicades (higiene, mascareta,            

distància de seguretat) i les reunions de coordinació amb l’equip d’escola seran            

majoritàriament virtuals. 
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5.3 Educació Especial i orientació 
 

 
Infantil i Primària 
 

 
Les mestres d’educació especial seran tutores d’un grup, així doncs l’atenció a            

l’alumnat amb necessitats educatives especials no es podrà fer com habitualment. 

 

Es mirarà de fer l’assessorament necessari als/a les tutors/es dels casos i de             

proporcionar els materials més adeqüats per a cadascun/a d’ells/ells. La coordinació           

amb l’EAP haurà de ser amb els/les tutors/es. 

 
Secundària 

 
El nombre d’hores d’atenció individual a l’alumnat per part de l’equip d’orientació            

educativa serà inferior al d’altres cursos acadèmics i, per tant, es prioritzaran els casos              

més rellevants. Per fer atenció a la diversitat, cada orientadora estarà centrada en un              

nivell educatiu on hi impartirà una o més matèries per tal de fer el màxim vincle                

emocional amb l’alumnat i poder després orientar-lo a títol individual. A més,            

comptarem amb el suport de l’EMO i la TIS del centre. 

 

 

5.4 Aula acollida 
 

Els alumnes quan assisteixen a l’aula d’acollida, tant a Primària com a Secundària,             

sortiran del seu grup estable i per tant hauran de dur mascareta durant les sessions en                

què es barregin aquests alumnes. 
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5.5 PAS 
 

El personal PAS està format per: 2 administratives, 3 conserges, una TEI i la TIS. 

 

En tots els casos si entren en contacte amb diferents grups d’alumnes, o amb diferents               

familiars, hauran de seguir les normes de seguretat establertes en aquest pla. 

 

Les administratives faran la gestió presencial en el seu horari habitual, intensificant les             

gestions telemàtiques quan sigui possible. 

 

Les tres conserges realitzaran el seu horari habitual i hauran de fer les comprovacions              

prèvies abans de poder obrir el centre (annex III). En el cas de l’obertura d’inici de                

curs, aquesta comprovació la faran conjuntament amb el Secretari i la Directora del             

centre (i amb l’empresa de neteja). 

 

La TEI estarà com a personal de reforç a P3 (usant mascareta en el cas de canvi de                  

P3A a P3B o P3C). 
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6-Organització d’espais i grups 
 

El centre ha identificat tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable.  

 

A l’institut escola, si cal, podrem utilitzar com a espais docents per a un grup d’alumnes                

les aules de grup, i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula               

de música, aula d’informàtica, biblioteca, gimnàs, aula taller, aula de dibuix, laboratoris. 

 

Hem elaborat una taula de grups, docents i espais que trobareu a continuació. 

 

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a               

l’educació a primària i particularment a secundària, si l’ocupació dels espais ho permet,             

es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers,            

música, dibuix... 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.  

 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb             

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19,            

es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del                

seu grup estable (cas d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions            

de neteja de superfícies i estris utilitzats per tal de possibilitar el seu nou ús en bones                 

condicions. 
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6.1-Distribució d’espais 
 

6.1.1-Espais docents grup-aula 
 

Infantil i primària 
 

Grup Alumnes Docents PAE Espai 

P3 A  16 
Tutora/ 

Especialista EF 
(psicomotricitat)  

TEI+ estudiant 
en pràctques Aula P3 A  

P3 B  16 Tutora/Especialista EF 
(psicomotricitat) 

TEI+ estudiant 
en pràctques Aula P3 B  

P3 C  12  Tutora/Especialista EF 
(psicomotricitat) 

TEI+ estudiant 
en pràctques 

Aula informàtica 
Educació Infantil  

P4 A  14 
Tutora/Especialista EF 

(psicomotricitat)/ 
mestra reforç  

 Aula P4 A  

P4 B  14 
Tutora/Especialista EF 

(psicomotricitat)/ 
mestra reforç  

 Aula P4 B  

P4 C  14 
Tutora/Especialista EF 

(psicomotricitat)/ 
mestra reforç  

 Aula de música 
Educació infantil  

P5 A  14 
Tutora/Especialista EF 

(psicomotricitat)/ 
mestra reforç 

 Aula P5 A  

P5 B  15 
Tutora/Especialista EF 

(psicomotricitat)/ 
mestra reforç 

 Aula P5 B  

P5 C  14 
Tutora/Especialista EF 

(psicomotricitat)/ 
mestra reforç 

 Aula Racons  

1r A  15 Tutor, Especialista EF   Aula 1r A  

1r B  14 Tutora, Especialista EF   Aula 1r B  

1r C  15 Tutora, Especialista EF   Diveraula  

2n A  15 Tutora, Especialista EF   Aula 2n A  

2n B  15 Tutora, Especialista EF  Aula 2n B 
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Grup Alumnes Docents PAE Espai 

2n C  14 Tutora , Especialista 
EF   Sala de mestres  

3r A  16 Tutora, Especialista 
anglès   Aula 3r A  

3r B  16  Tutora, Especialista 
anglès   Aula 3r B  

3r C  16 Tutora , Especialista 
anglès   Aula informàtica 

4t A  17 Tutora,  Especialista 
anglès   Aula 4t A  

4t B  17 Tutorar, Especialista 
anglès   Aula 4t B  

4t C  16 Tutora , Especialista 
anglès   Aula música 

5è A  18 Tutora , Especialista 
anglès   Aula 5è A  

5è B  18 Tutora , Especialista 
anglès   Aula 5è B  

5è C  14 Tutora, Especialista 
anglès   Aula VIP  

6è A 18 Tutora , Especialista 
anglès   Aula 6è A  

6è B  18 Tutora , Especialista 
anglès   Aula 6è B  

6è C 14 Tutora, Especialista 
anglès   Aula Informàtica 

cicle superior  

 

*Les hores de vetllador s’assignaran un cop hagi començat el curs.  
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Secundària  
 

Grup Alumnes Docents PAE Espai 

1r ESO A  16 
Tutora 

 i 6 professors/es 
  

EMO 
 

Aula 202 
(Segon pis) 

1r ESO B 15 Tutora 
i 6 professors/es EMO 

Aula 203 
(Segon pis) 

 

1r ESO C 12 Tutora 
i 6 professors/es EMO 

Aula 108 
(Segon pis) 

 

2n ESO A 19 Tutora 
i 6 professors/es TIS 

005 
Sala de professors 

(Planta baixa) 

2n ESO B 16 Tutora 
i 6 professors/es TIS 

006 
Biblioteca 

(Planta baixa) 

2n ESO C 17 Tutor 
i 6 professors/es TIS Aula 105 

(Primer pis) 

3r ESO A 18 
Tutora 

i 6 professors/es 
 

EMO Aula 102 
(Primer pis) 

3r ESO B 19 
Tutor 

i 6 professors/es 
 

EMO Aula 103 
(Primer pis) 

3r ESO C 17 
Tutora  

i 6 professors/es 
 

EMO Aula 104 
(Primer pis) 

4t ESO A 19 
Tutor 

i 7 professors/es 
 

TIS Aula 204 
(Segon pis) 

4t ESO B 19 Tutora 
i 7 professors/es TIS Aula 205 

(Segon pis) 

4t ESO C 18 
Tutora 

i 7 professors/es 
 

TIS 
Aula 209 

Aula de música 
(Segon pis) 
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6.1.2-Espai de 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 a tal efecte, segons             

ens ho permeti la situació actual.  

 

Alguns cursos podran usar el menjador escolar i altres hauran de dinar a la seva aula                

o en un altre espai habilitat.  

 

Els grups que dinin al menjador coincidiran amb diversos grups estables. Els            

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

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

taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per                

garantir la distància. Haurem de realitzar més torns dels habituals per evitar la             

coincidència d’un gran nombre d’infants. 

 

Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.  

 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran             

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en                

una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi              

o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

 

Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i              

desparar taula, o d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

 

En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, cal mantenir la distància               

a la filera.  

 

Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats               

preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui             

possible, cal garantir la separació entre els grups d’alumnes. L’espai alternatiu al            

menjador ha de ser, si es pot, l’espai de referència ocupat pel grup estable. En               

aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula després de l’àpat.  
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Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de més d’un grup                 

estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat.  

 

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels             

aliments. No cal utilitzar elements isotèrmics.  

 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei               

de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai             

clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància             

de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal               

d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador           

excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.  

 

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

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible             

cal fer ús de la mascareta.  

 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a            

un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.  

 

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable,               

cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar             

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal            

garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva               

utilització. 
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Taula d’ús del menjador i espais alternatius 
 
 

Grup Espai  Hora recollida Hora inici dinar Hora final dinar Hora tornada a 
l’aula 

P3 (A, B ,C)  Aules 
ordinàries  12:30/13:00 h  12:30/13:00 h  13:00/13:30 h  15:00 h 

P4 (A, B, C)  Aules 
ordinàries  12:30/13:00 h  12:30/13:00 h  13:00/13:30 h  15:00 h 

P5 (A, B, C) Aules 
ordinàries  12:30/13:00 h  12:30/13:00 h  13:00/13:30 h  15:00 h 

Primer (A, B, C) Aules ordinàries  12:30/13:00 h  12:30/13:00 h  13:00/13:30 h  14:40 h 

Segon  A Menjador petit  12:40/13:10 h 
 Primer torn 

12:40/13:10 h  
 

13:20/13:50 h  
 14:50 h 

Segon (B, C) Biblioteca  12:40/13:10 h 
Primer torn 

12:40/13:10 h 
  

13:20/13:50 h  
 14:50 h 

Tercer (A, B, C) Menjador  12:30/13:00 h 
Primer torn 

12:30/13:00 h 
 

13:10/13:40 h  15:00 h 

Quart (A, B, C)  Menjador  12:40/13:10 h 
Primer torn 

12:40/13:10 h 
 

13:10/13:40 h 
 15:00 h 

Cinquè (A, B,C)  Menjador  12:30/13:00 h 
Segon torn 

13:30/14:00 h  
 

14:00/14:30 h  14:50 h 

Sisè (A, B, C) 
 menjador  12:40/13:10 h Segon torn 

13:30/14:00 h  14:00/14:30 h  15:00 h 

1r d’ESO 
(A,B,C) 

 
menjador 14:30 h Tercer torn 

14:40 h 15:05 h --- 

2n d’ESO 
(A,B,C) 

 
menjador 14:40 h Tercer torn 

14:50 h 15:15 h --- 

3r d’ESO 
(A,B,C) 

 
menjador 14:50 h Quart torn 

15:00 h 15:30 h --- 

4t d’ESO 
(A,B,C) 

 
menjador 15:00 h Quart torn 

15:10 h 15:35 h --- 
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6.1.3-Espai gimnàs 

 
L’educació física es realitzarà entre el gimnàs i l’espai del pati (meitat de la pista de                

dalt). 

 

En principi, no preveiem l’ús dels vestidors. Si fos el cas, només es farien servir si es                 

pot garantir la neteja i desinfecció adequada. 

 

6.1.4-Patis 
 

La sortida al pati serà esglaonada i cada grup-classe es distribuirà en una zona              

diferent. 
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Infantil i primària  
 
Les sortides al pati a infantil seran: 
 
 

Grup Espai Hora 

P3  (A , B, C) Terrassa 1/ Terrassa 2/ Sorral  11:00-11:30 h 

P4 (A, B, C)  Terrassa 1/ Terrassa 2/ Sorral 10:30-11:00 h 

P5  (A ,B,  C)  Terrassa 1/ Terrassa 2/ Sorral 10:00-10:30 h 

 
 
Les sortides al pati de primària seran: 
 
 

Grup Espai Hora 

1r (A, B, C)  Espai xarranca / Porxo/ 
Quadrat pista  10:30-11:00 h 

2n (A, B, C)  3 espais pista  10:30-11:00 h 

3r (A, B, C) Espai xarranca / Porxo/ 
Quadrat pista  11:00-11:30 h 

4t (A,B ,C) 3 espais pista  11:00-11:30 h 

5è  (A, B, C)  Espai xarranca / Porxo/ 
Quadrat pista  10:00-10:30 h 

6è  (A, B, C)  3 espais pista  10:00-10:30 h 
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Secundària  

 
Les sortides al pati a Secundària seran: 
 
 

Grup Espai Hora 

1r ESO 1 espai a la pista de dalt/2 
espais al pati de baix 

11:00-11:30 h  
(1 pati de mitja hora) 

2n ESO  1 espai a la pista de dalt/2 
espais al pati de baix 

10:10-10:25 h 
 

12:25-12:40 h 
 

(2 patis de 15 minuts) 

3r ESO 1 espai a la pista de dalt/2 
espais al pati de baix 

 9:20- 9:35 h 
 

12:05-12:20 h 
 

(2 patis de 15 minuts) 

4t ESO 1 espai a la pista de dalt/2 
espais al pati de baix 

11:30-12:00 h 
(1 pati de mitja hora) 

 
 
1r ESO: Faran un pati de mitja hora de durada. Els tres grups de 1r d’ESO estaran en                  

espais delimitats del pati i la pista de dalt, sense barrejar-se. 

 

2n ESO: Faran dos patis de 15 minuts de durada. Els tres grups de 2n d’ESO estaran                 

en espais delimitats del pati i la pista de dalt , sense barrejar-se. 

 

3r ESO: Faran dos patis de 15 minuts de durada. Els tres grups de 3r d’ESO estaran                 

en espais delimitats del pati i la pista de dalt, sense barrejar-se. 

 

4t ESO: Faran un pati de mitja hora de durada.Els tres grups de 4t d’ESO estaran                

en espais delimitats del pati i la pista de dalt, sense barrejar-se. 
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6.1.5-Espais de reunió i treball del personal 

 
En els espais de reunió i treball per al personal s’han establert les mesures              

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és            

obligatori l’ús de mascareta (mentre no hi hagi canvis en les mesures sanitàries             

generals).  

Sempre que sigui possible, les reunions es realitzaran telemàticament. 

 

S’intentarà evitar compartir equips, dispositius, estris o altres instruments o          

accessoris i desinfectar-los degudament en el cas que algun s’hagi de compartir. Es             

farà una 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’annex II            

d’aquest pla. 

 

6.2-Fluxos de circulació 
 

Per evitar aglomeració de persones en els desplaçaments, s’han establert circuits de            

mobilitat específics.  

S’han establert elements físics de separació en els passadissos de les dues plantes             

d’ESO per separar cada nivell educatiu. Cada curs accedirà a l’aula per una escala              

concreta, segons la seva ubicació (1r i 3r per l’escala de la dreta, i 2n i 4t per l’escala                   

de l’esquerra). 

 

 

6.2.1 Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte              

el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.  

 

L’equip directiu ha identificat i establert tots els accessos possibles i ha marcat quins              

grups accediran per cada punt (tal i com es mostra en les taules següents). 

 

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups                

estables en intervals de 10 minuts cadascun.  
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L’alumnat de primària ha de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu               

grup estable. L’alumnat de secundària ha de portar la mascareta en tot moment. 

 

Els pares i mares només podran accedir a l’interior del recinte en el cas que ho                

indiqui el personal del centre i seguint totes les mesures de protecció establertes. 

 

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els               

mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de              

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la              

seva estada als accessos al centre educatiu.  

 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic              

sempre que sigui possible, mantenir la distància sanitària i han de portar la             

mascareta..  

 

A l’entrada se’ls prendrà la temperatura i en cas de tenir febre no podran entrar. 
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Infantil i primària  

Accés Grups Horari d’entrada Horari de sortida 

INFANTIL 

Sala psicomotricitat  P3  (A ,B, C) 
Matí: entrada relaxada 

de 9:00 a 9:15 h 
 

Tarda: 15:00 h 

Matí 12:30/13:00 h 
 

Tarda 16:20 h  

Sala d'actes  P4 (A, B, C) 
Matí: entrada relaxada 

de 9:00 a 9:15 h 
 

Tarda: 15:00 h  

Matí: 12:30/13:00 h 
 

Tarda 16:30 h  

Carrer Garigliano porta 
del mig P5 (A, B, C) 

Matí: entrada relaxada 
de 9:00 a 9:15 h 

 
Tarda: 15:00 h 

Matí: 12:30/13:00 h 
 

Tarda 16:30h 

PRIMÀRIA 

 
 
 

Porta pati 

1r  (A, B, C) 
  
 
 

Matí  9:00 h  
 
 

Tarda 14:40h  

Matí 12:30 h/13:00 h  
 

Tarda 16:10 h  
Recollida al pati,possible 

passadís de recollida 

2n (A, B, C) 
Matí  9:10 h  

 
 

Tarda 14:50h  

Matí 12:40 h/13:10 h  
 

Tarda 16:·20 h  
Recollida al pati,possible 

passadís de recollida 

Porta direcció  

3r (A ,B , C)  
Matí 9:00 h  

 
 

Tarda  15:00 h  

Matí 12:30/13:00 h  
 

Tarda 16:30 h  
Recollida al pati,possible 

passadís de recollida 
PORTA PATI 

4t (A, B, C)  
Matí 9:10 h  

 
 

Tarda  15:00 h  

Matí 12:40/13:10 h  
 

Tarda 16:30 h  
 

 
 

Entrada Cicle Superior  

5è (A, B, C)  
Matí 9:00 h  

 
Tarda  14:50 h  

Matí 12:30/13:00 h  
 

Tarda 16:20 h  

6è (A, B, C) 
Matí  9:10 h  

 
Tarda 15:00h  

Matí 12:40 h/13:10 h  
 

Tarda 16:·30 h  
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Secundària 
 

Accés Grup Horari d’entrada Horari de sortida 

Porta principal 1r d’ESO Matí  8:00 h  
 

Migdia 14:30 h 
 

Porta principal 2n d’ESO Matí  8:10 h  
 

Migdia 14:40 h 
 

Porta principal 3r d’ESO Matí  8:20 h  
 

Migdia 14:50 h 
 

Porta principal 4t d’ESO  Matí 8:30 h  
 

Migdia 15:00 h 
 

 
6.2.2 Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup               

estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància           

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

 

 

6.2.3 Ascensors 

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la               

mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

 
 

  

36 



 

7-Altres activitats 
 
7.1-Adaptació de P3  
 
En el nostre centre es farà un procés d’adaptació a P3. 

Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’espai que            

se’ls indiqui seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes en el pla. 
 
Aquest curs 2020-2021 el procés d’adaptació serà de 3 dies. Els dies 14, 15 i 16 de                 

setembre es faran franges per a què els alumnes i les seves famílies coneguin el               

centre i les tutores que seran els acompanyants dels infants. 

 
 
 
ADAPTACIÓ SETEMBRE 2020 
 

DATA HORARI GRUP ESPAI 

 
 

DILLUNS 14 
(3 torns d’una hora) 

 

9:10 a 10:40h  5 alumnes amb un 
adult 

pati sorral 

11 a 12.30h 5 alumnes amb un 
adult 

terrassa 1 

15  a 16:30h 5 alumnes amb un 
adult 

terrassa 2 

 
 

DIMARTS 15 
(3 torns d’hora i mitja) 

9:10 a 10:40 5 alumnes amb un 
adult 

aula corresponent 

11.10 a 12:40 5 alumnes amb un 
adult 

aula corresponent 

15.10 a 16:40 5 alumnes amb un 
adult 

aula corresponent 

DIMECRES 16 
(tots junts, només matí) 

9.10 a 12:40 tots els alumnes del 
grup classe sense 

familiars 

aules 
corresponents 

DIJOUS 17 es farà horari normal per tots els i les alumnes de P3. En algun cas concret,                  
segons la recomanació de les mestres tutores dels grups, es podria acordar amb alguna              
familia una adaptació més lenta si fos necessari. 
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7.2-Acollida matinal 
 

L’acollida es podrà realitzar aquest curs si les mesures sanitàries ho permeten. 

L’espai permetrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui            

possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. 

 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha              

de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic sempre que sigui possible i un cop dins ha                

de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que              

estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta.  

 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula de              

referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.             

Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.  
 

7.3-Extraescolars 
 

Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva programació            

general anual. 

  

Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta           

quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de               

l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de            

participants. A l’annex IV s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les            

activitats extraescolars. Aquestes recomanacions les passarem a totes les entitats          

que realitzen extraescolars al nostres centre i també a l’AFA que són responsables             

d’algunes de les activitats extraescolars.  

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de           

l’activitat. 

 

  

38 



 

7.4-Sortides i colònies 
 
Planificarem i es realitzaran, si és possible, les sortides amb nocturnitat següents: les             

colònies de 6è de primària i 4t d’ESO (finals d’etapa), la sortida de treball de síntesi                

de 3r d’ESO i el camp d’aprenentatge lingüístic de 3r d’ESO (ja programat el curs               

passat i gratuït). 

 

La resta de sortides es reduiran molt i tot i que intentarem mantenir-ne les gratuïtes. 

 

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres              

i portar mascareta.  

 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les              

activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals:              

distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 

 
 

8-Material 
 
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual propi. Si el material            

es comparteix és recomanable desinfectar-lo. 
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9-Mesures de prevenció, higiene i promoció de       
la salut 

 
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els             

integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius           

han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una              

manera segura i confortable.  

 

Cal recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un            

col·lectiu de risc molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica               

que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica            

d’aquest coronavirus. 

 

La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius             

és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan              

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i               

contactes. 

 

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.  

 

9.1-Limitació de contactes/Grups 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. Un docent i un               

professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic             

grup estable, sempre que sigui possible. 
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Les mesures de seguretat referents a l’ús de mascareta i de la distància de              

seguretat, dependran de les condicions sanitàries i és el departament de Salut qui             

ens les marcarà en cada moment. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de               

salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir           

l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de             

traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.  

 

En el cas que terceres persones s'han de relacionar amb aquests grups            
(docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups             
s'ha 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, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.  

 

9.2-Mesures de prevenció personal 
 

Distanciament físic  
 
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures             

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la              

contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de           

seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en              

general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible                

en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt            

habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.  

 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física             

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de            

seguretat de 2,5 m2). 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.  
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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 infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 

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

▪ Abans i després dels àpats,  

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

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

 

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 infants,  

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels                

propis,  

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  

▪ Abans i després d’anar al WC,  

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb             

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics             

(menjador, zona d’aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució           

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  

 

S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per           

promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.  

 

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.  
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Ús de mascareta  
 
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d’educació infantil 
(3-6 anys) No obligatòria 

Higiènica amb 
compliment de la norma 

UNE 

De 1r a 4t de primària Obligatòria mentre ho indiquin 
les autoritats competents. 

Higiènica amb 
compliment de la norma 

UNE 

A partir de 5è de primària i 
fins 4t d’ESO 

Obligatòria mentre ho indiquin 
les autoritats competents. 

Higiènica amb 
compliment de la norma 

UNE 

Personal docent i no docent Obligatòria mentre ho indiquin 
les autoritats competents. 

Higiènica amb 
compliment de la norma 

UNE 

 
 
En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta                

posada.  

 

El centre disposa de mascaretes quirúrgiques addicionals per a casos puntuals, de            

gel hidroalcohòlic i dispensadors, i de termòmetres de distància. 

 

9.3-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 II). La ventilació és una de les              

principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. 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 es realitzarà sempre que sigui necessari.             

S’han de seguir les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de              

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

poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del                 

menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats,             

respectivament.  

 

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, es             

dipositarà en una bossa de plàstic tot el material utilitzat en l'espai d'ús individual on               

s'ha aïllat la persona i s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa             

abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf              

anterior. 

 

9.4-Gestió de casos detectats 
 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora                

conjuntament amb l’equip directiu. En aquest sentit seguirem els protocols marcats           

en el document de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius i en qualsevol              

altra instrucció que ens arribi del Departament de Salut o del Departament            

d’Educació. 
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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.  

 

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19           

al centre educatiu:  

 

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

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-la  

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

5. Es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i, a               

través d’ell, amb el servei de salut pública.  

 

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

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix             

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

d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es              

confirmi el cas, Salut 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.  
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Si hi ha un cas positiu es comunicarà seguint el protocol que ens han marcat. 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. 

 
El personal treballador ha de conèixer els protocols i els nous procediments i             

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 
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9.5-Accions contràries a la convivència 
 
Qualsevol vulneració de les normes de protecció i prevenció serà considerada una            

falta greu per a la convivència en el centre i implicarà, com a mesura preventiva, la                

no possibilitat de l’alumne/a d’assistir al centre de forma presencial.  
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10-Pla d’aplicació 

 

 

 

Del 3 al 22 de juliol 
Elaboració del pla 

d’actuació provisional 
(Direcció i l’equip Directiu). 

Abans del 23 de juliol Informar-lo a inspecció. 

Principis de setembre 

- Presentació del pla 
d’actuació al 

Claustre docent i al 
Consell Escolar. 

- Aprovació del pla 
per la Direcció. 

De l’1 al 10 de setembre Preparació dels espais i 
dels grups estables. 

Dilluns 14 de setembre Inici del curs lectiu. 
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      ANNEXOS 
 

 
I.  Declaracions resposables i acord de compromís covid-19 

II.  Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció 

III.  Llista de comprovació per a l’obertura diària 

IV.  Recomanacions per a les activitats extraescolars 

V. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

VI. Gestió de casos covid-19 als centres educatius 

VII. Mesures extraordinàries de salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles 

VIII.  Resolució de la directora de l’institut escola 
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I-Declaracions responsables i acord de compromís      

covid-19 
 
 
Declaració responsable infantil 
 
Declaració responsable primària 
 
Declaració responsable secundària 
 
Acord de compromís COVID.pdf 
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://drive.google.com/open?id=1kTsjoc6jKQuVU87pZ_x8cQMt26t9dah4


 

II- Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció 
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III-Llista de comprovació per a l’obertura diària      
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IV-Recomanacions per a les activitats extraescolars     
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V- Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 
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VI-Gestió de casos covid-19 als centres educatius 
 
GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS  

 

  

61 

https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f-8dd91e9fd796.pdf


 

VII-Gestió de casos covid- 19 als centres educatius        

(revisat 9 de setembre) 
 
 
Gestió de casos covid- 19 als centres educatius (revisat 9 de setembre) 
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf


 

VIII-Mesures extraordinàries de salut per evitar els       

brots de la COVID-19 a les escoles 
 
Mesures extraordinàries de salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles 
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/salut-escola-annex-carta-families.pdf


 

IX- Mesures complementàries a les previstes al Pla        
d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres        
educatius en el marc de la pandèmia 
 
Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a              
centres educatius en el marc de la pandèmia 
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-compl-pla-actuacio-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-compl-pla-actuacio-centres-educatius.pdf


 

X-Resolució de la directora de l’institut escola 
 
Com a directora de l’Institut Escola Turó de Roquetes, de Barcelona, i en aplicació de               

les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,               

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, i d’acord amb              

les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya           

publicades el 30 de juny de 2020 i amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per                  

a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat el 3 de juliol del 2020 pel                 

PROCICAT i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la               

sessió del 9 de setembre de 2020, 

 
RESOLC: 

 
1. Aprovar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021en el marc de la pandèmia per              
COVID 19. 

 
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a           

conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de              

l’Administració Educativa. 

 
 
 
Barcelona, 9 de setembre de 2020  
 
 
 
 
 
 
La Directora 
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