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1.	DIAGNOSI	

L’Institut	 Roseta	 Mauri	 és	 un	 centre	 públic	 d’ensenyament	 secundari	 on	

s’imparteixen	estudis	obligatoris	d’ESO	i	postobligatoris	de	Batxillerat.	Es	tracta	d’un	centre	

de	 quatre	 línies	 a	 l’ESO,	 però	 el	 curs	 2020-2021	 comptarà	 amb	 5	 grups	 de	 1r	 d’ESO.	 A	

Batxillerat	hi	ha	dues	línies	a	primer	i	a	segon.	Tot	plegat	fa	que	el	nombre	d’alumnes	(amb	

la	matrícula	de	Batxillerat	encara	pendent	de	tancar)	que	es	preveu	per	al	curs	vinent	sigui	

d’uns	sis-cents	cinquanta	aproximadament.	

Quant	 al	 professorat,	 podem	 dir	 que	 hi	 haurà	 un	 total	 de	 63	 professors	 (mitges	

jornades	incloses)	i	a	la	comunitat	educativa	cal	afegir-hi	quatre	membres	del	PAS	més	una	

TIS,	 un	 vetllador	 i	 un	 educador	 social.	 Amb	 una	 dedicació	 puntual,	 hi	 hem	 d’afegir	 una	

membre	de	l’EAP	i	una	infermera.	

L’espai	en	què	ens	movem	és	molt	limitat	i	moltes	vegades	és	un	handicap	molt	difícil	

de	 superar,	 ja	 que,	 estrictament,	 hi	 ha	 vint-i-dues	 aules	 a	 les	 quals	 cal	 afegir	 les	 aules	

específiques	(laboratoris,	aules	d’informàtica,	tallers	de	Tecnologia,	aula	de	ViP,	Biblioteca...	

La	 situació	 actual	 ens	 ha	 fet	 repensar-nos	 per	 tal	 d’evitar	 el	moviment	 dels	 grups	 i,	 a	 la	

vegada,	respectar	els	espais	de	distància	social	que	les	recomanacions	sanitàries	marquen.	

	 El	gran	repte	que	es	presenta	és	la	complicitat	de	tots	els	agents	que	hi	intervenen	(a	

més	dels	indicats,	cal	afegir	l’alumnat	i	les	famílies)	per	tal	de	tirar	endavant	una	situació	tan	

anòmala	 que	 ens	 ha	 fet	 analitzar	 totes	 i	 cadascunes	 de	 les	 accions	 que	 es	 realitzen,	

especialment	 les	que	 tenim	 interioritzades	 i	que	 realitzem	mecànicament	per	 tal	d’evitar	

contagis	i	fer	que	la	convivència	flueixi.	Tot	això	tenint	sempre	present	que	no	podem	perdre	

de	vista	la	formació	integral	de	l’alumnat	i	aprofitar	aquestes	situacions	tan	complexes	per	

fer	que	sorgeixi	el	millor	de	cadascun	de	nosaltres.	

	 En	 aquest	 pla	 d’actuació	 es	 pretén	 desglossar	 els	 criteris	 que	 s’han	 tingut	 per	

organitzar	la	convivència	en	un	centre	educatiu	i	com	s’articula	la	convivència,	la	circulació	

de	les	persones,	els	fluxos...		

	 	



 

 4 

2.	CONTINGUTS	DEL	PLA	D’OBERTURA	

	

2.	1	ORGANITZACIÓ	DELS	GRUPS	ESTABLES	

2.	1.	1	Criteris	de	configuració	dels	grups	

a) Criteris	de	configuració	de	1r	d’ESO	

Per	 configurar	 els	 grups	 de	 1r	 d’ESO	 s’ha	 tingut	 en	 compte	 reduir	 el	 nombre	

d’alumnat	per	grup	i	agrupar-los	segons	la	matèria	de	Religió	i	Cultura	i	valors	ètics.	Dels	

cinc	grups	oficials	de	trenta	alumnes,	hem	redistribuït	l’alumnat	en	set	grups	de	21	alumnes	

(amb	petites	variacions	segons	les	característiques	del	grup).	El	nombre	exacte	d’alumnes	

per	grup	es	detalla	a	la	taula	següent.		A	més,	com	que	la	ràtio	per	grup	és	aproximadament	

20	 alumnes,	 no	 cal	 realitzar	 desdoblaments	 (Anglès,	 Ciències,	 Tecnologia…)	 ni	 grups	

flexibles	a	les	instrumentals.		

L’objectiu	 d’aquesta	 organització	 és	 reduir	 la	 mobilitat	 i	 el	 contacte	 amb	 altres	

alumnes,	 d’aquesta	 manera	 el	 grup	 és	 el	 més	 estable	 possible.	 L’optativa	 de	 centre	 que	

cursen	 tots	 els	 alumnes	 a	 1r	 d’ESO	 és	 Cultura	 audiovisual.	 Per	 tot	 plegat,	 hem	 reduït	 la	

mobilitat	dels	alumnes	de	1r	d’ESO	a	zero.	Els	grups	seran	estables	durant	tot	el	curs.	

b) Criteris	de	configuració	de	2n	d’ESO	

Per	 configurar	 els	 grups	 de	 2n	 d’ESO	 s’ha	 tingut	 en	 compte	 reduir	 el	 nombre	

d’alumnat	per	grup	i	agrupar-los	segons	l’optativa	que	realitza	l’alumnat:	Francès,		Impressió	

3D,	Llengua	Catalana	i	Llengua	Castellana.	Dels	quatre	grups	oficials	de	trenta	alumnes,	hem	

redistribuït	 l’alumnat	 en	 sis	 grups	 de	 21	 alumnes	 (amb	 petites	 variacions	 segons	 les	

característiques	del	grup).	El	nombre	exacte	d’alumnes	per	grup	es	detalla	a	la	taula	següent.		

A	 més,	 com	 que	 la	 ràtio	 per	 grup	 és	 aproximadament	 20	 alumnes,	 no	 cal	 realitzar	

desdoblaments	(Anglès,	Ciències,	Tecnologia…)	ni	grups	flexibles	a	les	instrumentals.		

L’objectiu	 és	 reduir	 la	 mobilitat	 i	 el	 contacte	 amb	 la	 resta	 d’alumnes	 de	 2n	 ESO.	

D’aquesta	manera,	 els	 alumnes	 de	 2n	 d’ESO	 són	 sempre	 amb	 el	 seu	 grup-classe	 estable,	

excepte	una		hora	a	la	setmana	(Religió	i	Cultura	i	valors	ètics).		
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c) Criteris	de	configuració	de	3r	d’ESO	

Per	configurar	els	grups	de	3r	d’ESO,	s’ha	 tingut	en	compte	 la	matèria	de	Religió	 i	

Cultura	i	Valors	Ètics.	Aquest	grups	seran	estables	totes	les	hores	de	la	setmana,	excepte	2	

hores	 en	 les	 que	 els	 alumnes	 realitzen	 les	 optatives	 (B1	 anglès,	 Cultura	 clàssica,	

Emprenedoria,	Escriptura	creativa,	Francès,	Mediació,	Laboratori	i	LEGO).	En	les	dues	hores	

de	matèria	 optativa,	 els	 alumnes	 dels	 diferents	 grups	 seguiran	 les	mesures	 de	 seguretat	

sanitàries	que	les	autoritats	estableixin	i,	segons	les	indicacions	del	PROCICAT,	es	regularà	

l’ús	de	les	mascaretes	i	distància	de	seguretat.	Els	grups	superen	la	ràtio	de	trenta	alumnes	

en	un	o	dos	alumnes	però	la	disposició	de	les	aules	permet	mantenir	la	distància	de	seguretat		

indicada	pel	departament	entre	ells.	

d) Criteris	de	configuració	de	4t	d’ESO	

	 Degut	a	la	gran	varietat	d’optatives	a	4t	d’ESO,	només	podem	assegurar	l’estabilitat	

del	grup	a	les	matèries	comunes.	En	les	nou	hores	de	matèria	optativa	més	l’hora	de	Religió	

/	Cultura	i	valors	ètics	els	alumnes	dels	diferents	grups	seguiran	les	mesures	de	seguretat	

sanitàries	que	les	autoritats	estableixin	i,	segons	les	indicacions	del	PROCICAT,	es	regularà	

l’ús	de	les	mascaretes	i	distància	de	seguretat.	Els	grups	superen	la	ràtio	de	trenta	alumnes	

en	un	o	dos	alumnes	però	la	disposició	de	les	aules	permet	mantenir	la	distància	de	seguretat	

indicada	pel	departament	entre	ells.	

e) Criteris	de	configuració	de	Batxillerat	

Per	 la	 gran	 varietat	 de	 matèries	 de	 modalitat	 que	 cursa	 l’alumnat	 de	 Batxillerat,	

només	podem	assegurar	l’estabilitat	del	grup	en	les	matèries	comunes.	En	les	hores	de	les	

matèries	de	modalitat,	els	alumnes	dels	diferents	grups	seguiran	les	mesures	de	seguretat	

sanitàries	que	les	autoritats	estableixin	i,	segons	les	indicacions	del	PROCICAT,	es	regularà	

l’ús	de	les	mascaretes	i	distància	de	seguretat.
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2.	2		ORGANITZACIÓ	D’	ENTRADES	I	SORTIDES	

2.2.1	Organització	general	d’entrades	i	sortides	

La	construcció	de	l’Institut		és	un	únic	edifici	que	disposa	de	2	accessos	d’entrada	i	sortida:	

la	porta	principal	i	i	una	porta	lateral,	que	fins	ara	es	destinava	a	serveis	i	a	l’accés	a	la	cantina.		

a) Situació	dels	accessos:	

-	porta	principal:	carrer	de	Jaume	Vidal	i	Alcover,	17-19	

-	porta	lateral:	carrer	de	Bernat	Desclot,	s/n	

L’alumnat,	 segons	 les	 indicacions	 del	 PROCICAT,	 ha	 d’accedir	 al	 centre	 amb	

mascareta.	A	l’entrada	principal	i	a	la	lateral	es	realitzarà	el	control	de	temperatura.	A	cada	

entrada,	hi	haurà	1	membre	de	l’Equip	directiu	i	1	coordinador/a.	

Si	algun	alumne	presenta	una	temperatura	superior	als	370	C	graus,	no	podrà	accedir	

a	l’aula	i	es	procedirà	segons	els	protocol	establert.	A	continuació,	es	trucarà	per	telèfon	a	la	

seva	família	perquè	el	vinguin	a	buscar.	

b) Distribució	dels	accessos:	

- Els	alumnes	de	1r	i	3r	d’ESO	accediran	al	centre	per	la	porta	principal	segons	l’horari	

esglaonat	establert.	

- Els	alumnes	de	2n	i	4t	d’ESO	i	1r	i	2n	de	BAT	accediran	al	centre	per	la	porta	lateral	

segons	l’horari	esglaonat	establert.	

Per	tal	d’evitar	aglomeracions	en	la	pujada	a	les	aules,	l’alumnat	utilitzarà	les	3	escales	

de	què	disposa	el	centre.	Ho	farà	sempre	seguint	les	indicacions	del	docent	responsable,	que	

els	 acompanyarà	des	del	pati	 fins	 a	 la	porta	de	 l’aula.	En	el	quadre	 següent,	 es	detalla	 la	

manera	 en	 què	 l’alumnat	 ha	 d’accedir	 al	 centre	 amb	 l’organització	 per	 grups	 i	 amb	 les	

indicacions	 d’accés	 a	 l’edifici	 i	 sortida,	 l’escala	 per	 pujar	 a	 l’aula	 i	 baixar-ne,	 i	 l’horari	

d’entrada	i	sortida.	
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CURS-NIVELL-GRUP	

(amb	mascaretes	i	fent	filera	

segons	les	indicacions	marcades	al	

terra)	

	

ACCÉS	

INSTITUT	

ACCÉS	

EDIFICI		

HORA	

D’ENTRADA/SORTIDA	

1r	ESO:	B,	C,	D,	E	i	G		 Porta	principal	 1	 8.25-8.40/14.45-14.55	

1r	ESO:	A	i	F	 Porta	principal	 2	 8.25-8.40/14.45-14.55	

2n	ESO:	A,	D	I	F	 Porta	lateral	 2	 8.25-8.40/14.45-14.55	

2n	ESO.	B,	C	i	E	 Porta	lateral	 3	 8.25-8.40/14.45-14.55	

3r	ESO:	A,	B,	C	i	D	 Porta	principal	 1	 8.40-8.50/14.55-15.05	

4t	ESO:	A	i	D	 Porta	principal	 2	 8.40-8.50/14.55-15.05	

4t	ESO:	C	i	B	 Porta	lateral	 2	 8.40-8.50/14.55-15.05	

1r	Batxillerat:	A,	B	i	C	 Porta	lateral	 3	 8.40-8.50/14.55-15.05	

2n	Batxillerat:	A	i	B	 Porta	lateral	 3	 8.40-8.50/14.55-15.05	
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2.2.2	Organització	específica	de	les	entrades	i	sortides		

L’alumnat	 no	 es	mourà	mai	 sol	 pel	 centre,	 sempre	 ha	 d’anar	 acompanyat	 d’algun	

professor,	TIS	o	professional.	Està	terminantment	prohibit	deambular	pel	centre.	

L’alumnat	entra	al	centre	per	la	porta	que	li	correspongui	segons	el	grup	a	què	està	

assignat	 i	 es	 dirigeix	 a	 la	 zona	 del	 pati	 (annex	 3).	 S’ha	 d’adreçar	 a	 la	 zona	 que	 trobarà	

degudament	marcada	amb	el	distintiu	del	seu	grup-classe.	L’alumnat		ha	de	fer	una	filera	per	

a		cada	grup-classe	i,	quan	el	professor	corresponent	ho	indiqui,	pugen	cap	a	l’aula.		

De	la	mateixa	manera	es	procedirà	per	sortir	del	centre	al	migdia	a	l’hora	de	la	sortida.	

A	continuació,	es	detalla	la	informació	que	relaciona	el	professorat	responsable	amb	el	grup-

classe,	l’entrada	i	les	escales	utilitzades,	així	com	el	detall	de	l’hora	d’entrada.	

a) Control	d’entrades	

GRUP	 PROFESSOR/A	
ACCÉS	EDIFICI		/	

ESCALA	
HORA	D’ENTRADA	

1r	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/-	 8.25-8.40	

1r	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.25-8.40	
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1r	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.25-8.40	

1r	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.25-8.40	

1r	ESO	E	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.25-8.40	

1r	ESO	F	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

2/2	 8.25-8.40	



 

 10 

1r	ESO	G	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.25-8.40	

2n	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/-	 8.25-8.40	

2n	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 8.25-8.40	

2n	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

3/3	 8.25-8.40	



 

 11 

2n	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 8.25-8.40	

2n	ESO	E	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 8.25-8.40	

2n	ESO	F	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 8.25-8.40	

3r	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

1/1	 8.40-8.50	
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3r	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.40-8.50	

3r	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.40-8.50	

3r	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 8.40-8.50	

4t	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

2/2	 8.40-8.50	
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4t	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 8.40-8.50	

4t	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 8.40-8.50	

4t	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 8.40-8.50	

1r	BAT	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

3/3	 8.40-8.50	
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1r	BAT	B		 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 8.40-8.50	

1r	BAT	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/-	 8.40-8.50	

2n	BAT	A		 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 8.40-8.50	

2n	BAT	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 8.40-8.50	
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b) Control	de	sortides	

GRUP	 PROFESSOR/A	 SORTIDA/ESCALA		 HORA	SORTIDA	

1r	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.n	

2/-	 14.45-14.55	

1r	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.45-14.55	

1r	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.45-14.55	

1r	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/	 14.45-14.55	
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1r	ESO	E	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.45-14.55	

1r	ESO	F	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 14.45-14.55	

1r	ESO	G	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.45-14.55	

2n	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

2/-	 14.45-14.55	
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2n	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 14.45-14.55	

2n	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 14.45-14.55	

2n	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 14.45-14.55	

2n	ESO	E	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

3/3	 14.45-14.55	
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2n	ESO	F	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 14.45-14.55	

3r	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.55-15.05	

3r	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.55-15.05	

3r	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

1/1	 14.55-15.05	
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3r	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1/1	 14.55-15.05	

4t	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 14.55-15.05	

4t	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 14.55-15.05	

4t	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.		

	

2/2	 14.55-15.05	
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4t	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2/2	 14.55-15.05	

1r	BAT	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 14.55-15.05	

1r	BAT	B		 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 14.55-15.05	

1r	BAT	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

3/-	 14.55-15.05	
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2n	BAT	A		 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 14.55-15.05	

2n	BAT	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3/3	 14.55-15.05	
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3.	ORGANITZACIÓ	DE	L’ESPAI	D’ESBARJO	

La	sortida	al	pati	serà	esglaonada.	A	l’organització	horària	del	centre	s’estableixen	els	

torns	d'esbarjo	en	funció	de	la	dimensió	del	pati	i	les	possibilitats	de	sectoritzar-lo,	tenint	en	

compte	que	hi	pot	haver	a	 la	vegada	més	d’un	grup	estable.	Mentre	esmorzin,	hauran	de	

mantenir-se	units	al	seu	grup	estable.	Quan	acabin,	han	de	posar-se	la	mascareta	i	mantenir-

se	a	la	part	del	pati	que	tenen	assignada	segons	s’indica	al	plànol	de	l’annex	4.		

Cada	grup	estable	estarà	 junt	 i	quan	comparteixin	 l’espai	amb	altres	grups,	han	de	

mantenir	entre	ells	la	distància	sanitària.	Quan	no	es	mantingui	la	distància	interpersonal	de	

1,5	metres	caldrà	l’ús	de	mascaretes.	

Per	 afavorir	 el	manteniment	de	 les	mesures	de	 seguretat,	 atès	que	disposem	d’un	

espai	reduït	de	pati	farem	dos	torns	de	pati:	

● 1r	 i	 2n	d’ESO	 farà	 l’esbarjo	 de	 10.30	 a	 11.00	 i	 de	 13.00	 a	 13.15	 en	 ambdós	 casos	

baixaran	al	pati	i	podran	anar	al	lavabo,	si	els	cal.	Els	acompanyarà	al	pati	el	professor	

que	tingui	classe	amb	ells	de	13	a	14	hores.	Quan	puguin,	es	netejaran	les	mans	i	la	

taula.	La	classe	començarà	a	les	13.15.	

● 3r	i	4t	d’ESO	farà	l’esbarjo	d’11.30	a	12.00,	com	ho	han	fet	fins	ara.	Només	realitzaran	

una	pausa.	

● 1r	i	2n	de	Batxillerat	també	faran	l’esbarjo	d’11.30	a	12.00,	com	ho	han	fet	fins	ara.	

Aquests	alumnes	surten	al	carrer	durant	la	mitja	hora	de	descans.		

	 Es	recull	tota	la	informació	detallada	en	les	següents	taules	i	en	elles	s’indiquen	les	

escales	 i	 les	entrades	a	 l’edifici	que	utilitzarà	cada	grup	per	evitar	aglomeracions.	També	

s’indica	el	professorat	responsable	de	baixar	l’alumnat		i	el	professorat	responsable	de	pujar-

los	en	el	moment	que	s’acabi	l’esbarjo	i	hagin	de	reprendre	l’activitat	docent.	

	

	

	



 

 23 

a) 1r	i	2n	d’ESO.	Horari	10.30	-	11.00	

GRUP	 PROFESSORAT	QUE	BAIXA	 PROFESSORAT	QUE	PUJA	 ACCÉS	I	ESCALA		

1r	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

1r	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1		

1r	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	

1r	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	
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1r	ESO	E	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	

1r	ESO	F	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

1r	ESO	G	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	

2n	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	
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2n	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	

2n	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	

2n	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

2n	ESO	E	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	
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2n	ESO	F	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

	

b) 3r	i	4t		d’ESO.	Horari	11.30	-	12.00	

GRUP	 PROFESSORAT	QUE	BAIXA	 PROFESSORAT	QUE	PUJA	 ACCÉS	I	

ESCALA	

3r	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	

3r	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	
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3r	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	

3r	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

1	/	1	

4t	ESO	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

4t	ESO	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2		
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4t	ESO	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

4t	ESO	D	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

2	/	2	

	

c) 1r	i	2n		de	Batxillerat..	Horari	11.30	-	12.00		

Per	sortir	del	centre,	els	alumnes	de	Batxillerat	utilitzaran	l’accés	principal	al	centre	

(carrer	de	Jaume	Vidal	i	Alcover,	17-19).	

	

GRUP	 PROFESSORAT	QUE	BAIXA	 PROFESSORAT	QUE	PUJA	 ACCÉS	

EDIFICI	I	

ESCALA		

1r	Batx	A	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	
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1r	Batx	B		 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	

1r	Batx	C	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	

2n	Batx	A		 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	3	

2n	Batx	B	 dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

dl.		

dt.	

dc.	

dj.	

dv.	

3	/	·3	
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4.	SERVEI	DE	CANTINA	

Es	preveu	el	funcionament	de	les	cantines	escolars	en	els	instituts	d’acord	amb	els	

criteris	 de	distància	de	 seguretat	 establerts,	 seguint	 el	 protocol	 indicat	 per	 les	 autoritats	

sanitàries	 	 i	 adoptant	 les	 mesures	 necessàries	 per	 evitar	 la	 concentració	 d’alumnat	 a	

l’entrada	i	a	l’interior	de	la	cantina.	És	obligatori	l’ús	de	mascareta	pel	personal	que	atengui	

la	cantina.	

Per	tal	d’evitar	l’aglomeració	a	l’interior	de	la	cantina,	la	cua	per	comprar	l’esmorzar	

a	la	cantina	es	realitzarà	al	pati,	a	l’exterior	de	la	porta	que	hi	ha	al	costat	de	la	barra.	Només	

podrà	haver-hi	dos	alumnes	a	l’interior.	Després	de	realitzar	la	compra,	l’alumnat	no	podrà	

romandre-hi	i	haurà	d’ingerir	l’esmorzar	al	pati	i	haurà	de	sortir	per	la	porta	situada	a	l’altre	

extrem	de	la	cantina	seguint	el	recorregut	indicat.		

Només	hi	haurà	 taules	per	 al	 professorat.	 En	una	mateixa	 taula	hi	 ha	d’haver	una	

cadira	buida,	equivalent	a	1,5	metres,	entre	persona	i	per	persona	per	garantir	la	distància.	

A	l’entrada	s’hi	instal·larà	un	dispensador	de	gel	hidroalcohòlic	perquè	l’alumnat	i	el	

professorat	es	netegi	les	mans	abans	d’entrar-hi.		

La	cantina	estarà	sempre	ventilada	perquè	les	portes	d’accés	i	de	sortida,	i	la	resta	de	

punts	de		ventilació	restaran	sempre	oberts.	Després	de	cada	torn	es	desinfectarà	la	cantina.	

Els	fluxos	de	circulació	es	detallen	a	l’annex	5.	
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5.	PLA	DE	NETEJA	

5.1	HIGIENE	DE	LES	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.	

S’ha	de	requerir	el	rentat	de	mans:	

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

▪	Abans	i	després	d’anar	al	lavabo,	

▪	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’anar	al	WC,	

▪	Com	a	mínim	una	vegada	cada	2	hores.	

Es	garanteix	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...)	

s’han	col·locat	dispensadors	de	solució	hidroalcohòlica	per	a	ús	del	personal.	

S’afavoriran	mesures	adaptades	a	l’edat	de	l’infant	per	promoure	el	rentat	de	mans	

correcte	i	la	seva	importància.	A	més,	es	col·locaran	pòsters	i	cartells	informatius	explicant	

els	passos	per	a	un	correcte	rentat	de	mans	en	els	diversos	punts	de	rentat	de	mans.	

	

	

	

	



 

 32 

5.2	ÚS	DE	LA	MASCARETA	

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

a	la	seva	aula.	En	els	passadissos	i	als	lavabos	hauran	de	portar	mascareta	si	coincideixen	

puntualment	amb	altres	grups	estables.	

El	Departament	d’Educació	lliurarà	a	tots	els	centres	de	la	seva	titularitat,	abans	de	

l’inici	de	curs,	mascaretes	higièniques	per	a	tots	els	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,	 i	 de	 manera	 particular,	 es	 lliurarà	 material	 complementari	 (pantalles	 de	

protecció	 facial,	 mampares,	 mascaretes	 amb	 visió	 de	 llavis,	 mascaretes	 FFP2...)	 per	 a	

situacions	específiques.	

El	centre	disposa	de	termòmetres	de	distància	per	prendre	la	temperatura	a	l’entrada	

dels	alumnes	al	centre.	

	

5.3	VENTILACIÓ	I	NETEJA	

La	ventilació	de	 les	aules	es	preveu	amb	 l’obertura	de	 les	 finestres	 i	de	 la	 finestra	

superior	de	la	porta.	Abans	de	començar	les	classes,	els	conserges	obriran	les	finestres	i	es	

mantindran	obertes	fins	que	comenci	la	classe.	A	l’hora	de	classe,	les	finestres	es	mantindran	

obertes	o	semiobertes,	en	funció	de	les	temperatures	exteriors.	Entre	classe	i	classe,	i	a	l’hora	

del	pati,	les	finestres	es	mantindran	obertes.	Així	s’afavoreix	la	circulació	de	l’aire	a	totes	les	

aules.	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.	

En	iniciar	les	classes,	els	alumnes	netejaran	la	seva	taula	seguint	les	indicacions	del	

professorat	amb	un	esprai	desinfectant	i	un	drap	d’un	sol	ús.	Totes	les	aules	han	de	poder	
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ser	 adequadament	 ventilades.	 Si	 és	 possible,	 es	 deixaran	 les	 finestres	 obertes	 durant	 les	

classes.	

La	neteja	 i	 la	 posterior	 desinfecció	 d’espais	 es	 realitzarà	diàriament	 en	 acabar	 les	

classes.	Després	del	pati,	es	netejaran	els	lavabos	de	totes	les	plantes.		

El	 pla	 de	 neteja	 que	 es	 presenta	 a	 l’annex	 6	 d’aquest	 document,	 garanteix	 la	

desinfecció	d’aquelles	superfícies	d’ús	més	comú	com	el	poms	de	les	portes,	les	baranes	de	

les	escales,	etc.	

Sempre	que	sigui	possible,	es	mantindran	les	portes	obertes,	evitant	així	més	contacte	

en	les	manetes	de	les	portes.	

Abans	 de	 començar	 el	 curs,	 caldrà	 respondre	 les	 preguntes	 que	 es	 plantegen	 al	

qüestionari	de	l’annex	7	per	tal	de	copsar	si	s’han	realitzat	les	accions	necessàries	per	iniciar	

el	 curs	 de	 manera	 segura.	 A	 la	 vegada,	 setmanalment	 caldrà	 valorar	 si	 les	 mesures	

profilàctiques	de	prevenció	marcades	pel	PROCICAT	se	segueixen	correctament	en	tots	els	

àmbits.	És	per	això	que	l’equip	directiu,	juntament	amb	el	Coordinador	de	Riscos	Laborals	i	

la	 Coordinadora	 del	 programa	 Salut	 i	 Escola,	 realitzaran	 el	 qüestionari	 de	 l’annex	 8	 per	

valorar-ne	l’aplicació.	

	 El	 no	 compliment	 de	 les	 normes	 higièniques	 i	 de	 salut	 marcades	 pel	

Departament	de	Salut,	el	Departament	d’Educació	 i	el	PROCICAT,	 i	concretades	en	aquest	

document	serà	motiu	de	sanció	molt	greu	per	considerar-se	una	falta	contra	la	salut	de	la	

comunitat	educativa	i	una	activitat	de	risc	que	pot	comportar	conseqüències	molt	greus	per	

a	la	comunitat	educativa	i	per	a	les	famílies	d’aquesta.	 	
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6.	CONCRECIONS	PER	A	L’ESO	

6.1.	Pla	de	treball	del	centre	educatiu	en	confinament	

En	 el	 cas	 d’un	 confinament	 d’un	 grup	 o	 nivell,	 o	 de	 tot	 el	 centre,	 es	 preveu	 el	

manteniment	del	contacte	amb	la	família	i	quines	activitats	es	preveu	que	pugui	fer	l’alumnat	

en	un	marc	de	confinament.		

	

NIVELL	EDUCATIU	

METODOLOGIA	I	

RECURSOS	DIDÀCTICS	

PREVISTOS	

PERIODICITAT	I	

CONTACTE	AMB	EL	

GRUP	

PERIODICITAT	I	

CONTACTE	

INDIVIDUAL	

PERIODICITAT	DEL	

CONTACTE	AMB	LA	

FAMÍLIA	

1r	-	2n	ESO	

Classroom	

Meet	

Moodle	

correu	electrònic	

Classe	virtual	

amb	Meet	la	

meitat	de	les	

hores	lectives	(en	

els	senars,	

l’inferior)	i	

tasques	a	través	

de	Classroom.	

El	que	el	

professorat	

consideri	necessari	

a	través	del	correu	

electrònic	(mínim	

1	a	la	setmana).	

El	tutor	a	través	del	

correu	electrònic	

quan	sigui	

necessari.	

3r	-	4t	ESO	

Classroom	

Meet	

Moodle	

correu	electrònic	

Classe	virtual	

amb	Meet	la	

meitat	de	les	

hores	lectives	(en	

els	senars,	el	

superior)	i	

tasques	a	través	

de	Classroom.	

El	que	el	

professorat	

consideri	necessari	

a	través	del	correu	

electrònic	(mínim	

1	a	la	setmana).	

El	tutor	a	través	del	

correu	electrònic	

quan	sigui	

necessari.	

	

	



 

 35 

6.	2.	Matèries	optatives	i	altres	activitats	a	l’ESO	

En	 les	 optatives	 de	 3r	 d’ESO	 i	 4t	 d’ESO,	 no	 es	 pot	 mantenir	 el	 grup	 estable.	 Es	

mantindran	les	distàncies	de	seguretat	i	es	farà	ús	de	mascareta.	A	continuació	es	redacta	

tota	la	informació	sobre	les	matèries	optatives.	

	

OPTATIVES	 MATÈRIA	
GRUPS	ESTABLES	

D’ORIGEN	
DOCENT	 HORES	SETMANALS	

3r	d’ESO	

Anglès	B-1	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	

Cultura	clàssica	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	

Emprenedoria	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	

Escriptura	

creativa	

3r	A,	B,	C	i	D	 	
2	h	

Francès	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	

Laboratori	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	

LEGO	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	

Mediació	 3r	A,	B,	C	i	D	 	 2	h	
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OPTATIVES	 MATÈRIA	
GRUPS	ESTABLES	

D’ORIGEN	
DOCENT	 HORES	SETMANALS	

4t	ESO	

Arts	Plàstiques 4t	A,	B,	C	i	D  3h 

Biologia	i	

Geologia	

4t	A,	B,	C	i	D	 	
3h	

Cultura	

Científica	

4t	A,	B,	C	i	D	 	
3h	

Cultura	Clàssica	 4t	A,	B,	C	i	D	 	 3h	

Economia 4t	A,	B,	C	i	D 	 3h 

Emprenedoria 4t	A,	B,	C	i	D 	 3h 

Filosofia 4t	A,	B,	C	i	D 	 3h 

Física	i	Química	 4t	A,	B,	C	i	D	 	 3h	

Francès 4t	A,	B,	C	i	D 	 3h 

Informàtica 4t	A,	B,	C	i	D 	 3h 

Llatí	 4t	A,	B,	C	i	D	 	 3h	

Música	 4t	A,	B,	C	i	D	 	 3h	
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Tecnologia	 4t	A,	B,	C	i	D	 	 3h	

Tecnologia	

Aplicada	

4t	A,	B,	C	i	D	 	
3h	

Visual	i	Plàstica	 4t	A,	B,	C	i	D	 	 3h	
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7.	CONCRECIONS	PER	AL	BATXILLERAT	

7.1.	Pla	de	treball	del	centre	educatiu	en	confinament	

En	 el	 cas	 d’un	 confinament	 d’un	 grup	 o	 nivell,	 o	 de	 tot	 el	 centre,	 es	 preveu	 el	

manteniment	del	contacte	amb	la	família	i	quines	activitats	es	preveu	que	pugui	fer	l’alumnat	

en	un	marc	de	confinament.	Es	pot	adjuntar	el	pla	de	contingència	que	s’hagi	elaborat	o	fer-

ho	de	la	següent	manera:	

	

NIVELL	EDUCATIU	 METODOLOGIA	I	

RECURSOS	DIDÀCTICS	

PREVISTOS	

PERIODICITAT	I	

CONTACTE	AMB	EL	

GRUP	

PERIODICITAT	I	

CONTACTE	

INDIVIDUAL		

PERIODICITAT	DEL	

CONTACTE	AMB	LA	

FAMÍLIA	

Batxillerat	

Classroom	

Meet	

Moodle	

correu	electrònic	

Classe	virtual	

amb	Meet	totes	

les	hores	lectives	

i	tasques	a	través	

de	Classroom.	

El	que	el	

professorat	

consideri	necessari	

a	través	del	correu	

electrònic.	

El	tutor	a	través	del	

correu	electrònic	

quan	sigui	

necessari.	

	

	

7.	2.	Matèries	de	modalitat	i	optatives	a	Batxillerat	

A	 les	 matèries	 de	 modalitat	 de	 1r	 i	 2n	 de	 Batxillerat	 i	 a	 les	 optatives	 de	 1r	 de	

Batxillerat,	no	es	pot	mantenir	el	grup	estable.	Es	mantindran	les	distàncies	de	seguretat	i	es	

farà	 ús	 de	mascareta.	 A	 continuació	 es	 redacta	 tota	 la	 informació	 sobre	 les	matèries	 de	

modalitat	i	les	optatives.	
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MATÈRIES	DE	

MODALITAT	
MATÈRIA	

GRUPS	ESTABLES	

DELS	QUALS	

PROVENEN	ELS	

ALUMNES	

DOCENT	 HORES	SETMANALS	

1r	de	

Batxillerat	

Biologia		 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Ciències	de	la	Terra	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Dibuix	tècnic	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Economia	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Economia	de	l’empresa	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Física	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Història	del	món	

contemporani	

1r	A,	B	i	C	 	
4	h	

Llatí	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Literatura	universal	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Matemàtiques	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Matemàtiques	aplicades	

a	les	Ciències	Socials	

1r	A,	B	i	C	 	
4	h	

Química	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	
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Tecnologia	industrial	 1r	A,	B	i	C	 	 4	h	

Francès	 1r	A,	B	i	C	 	 2	h	

Informàtica	 1r	A,	B	i	C	 	 2	h	

Psicologia	 1r	A,	B	i	C	 	 2	h	

Sociologia	 1r	A,	B	i	C	 	 2	h	
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MATÈRIES	DE	

MODALITAT	
MATÈRIA	

GRUPS	ESTABLES	

DELS	QUALS	

PROVENEN	ELS	

ALUMNES	

DOCENT	 HORES	SETMANALS	

2n	de	

Batxillerat	

Biologia		 2n	A	i	B	 	 4	h	

Ciències	de	la	Terra	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Dibuix	tècnic	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Economia	de	l’empresa	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Electrotècnia	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Física	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Geografía		 2n	A	i	B	 	 4	h	

Història	de	l’art		 2n	A	i	B	 	 4	h	

Literatura	castellana	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Literatura	catalana	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Llatí	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Matemàtiques	 2n	A	i	B	 	 4	h	
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Matemàtiques	aplicades	

a	les	Ciències	Socials	

2n	A	i	B	 	
4	h	

Química	 2n	A	i	B	 	 4	h	

Tecnologia	industrial	 2n	A	i	B	 	 4	h	
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8.	ACTIVITATS	EXTRAESCOLARS	

En	 la	mesura	 que	 la	 situació	 sanitària	 i	 que	 les	 indicacions	 del	 PROCICAT	 així	 ho	

permetin,	 voldríem	 mantenir	 les	 activitats	 extraescolars	 que	 l’AMPA	 organitza	 i	 que	 es	

realitzen	 a	 les	 tardes	 al	 centre,	 sempre	 seguint	 les	 normes	 indicades	 per	 les	 autoritats	

sanitàries.	

	

ACTIVITAT	 NOMBRE	D’ALUMNES	

GRUPS	DELS	QUALS	

PROVENEN	ELS	

ALUMNES	

PROFESSIONAL	

RESPONSABLE	

ESPAI	ON	ES	

REALITZARÀ	

L’ACTIVITAT	
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9.	ACTIVITATS	COMPLEMENTÀRIES	

En	 el	 cas	 de	 les	 sortides	 caldrà	 tenir	 en	 compte	 les	mesures	 de	 seguretat,	 de	 les	

persones	 que	 participen	 en	 la	 sortida	 com	 el	 lloc	 on	 es	 fa	 l’activitat	 i	 també	 durant	 el	

transport,	quan	aquest	sigui	necessari.		

No	cal	que	enumerem	totes	les	sortides,	però	si	els	criteris	generals	d’organització	i	

de	protocol.	Ara	bé,	en	el	context	actual,	la	direcció	del	centre	(a	l’espera	del	claustre	d’inici	

de	curs)	ha	optat	per	la	reducció	de	les	sortides	al	mínim	imprescindible	i	també	ha	optat	per	

la	reducció	al	mínim	imprescindible	les	intervencions	d’agents	externs	al	centre.	

	

ACTIVITAT	 NOMBRE	D’ALUMNES	

GRUPS	DELS	QUALS	

PROVENEN	ELS	

ALUMNES	

PROFESSIONAL	

RESPONSABLE	

ESPAI	ON	ES	

REALITZARÀ	

L’ACTIVITAT	
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10.	 REUNIONS	 DELS	 ÒRGANS	 UNIPERSONALS	 I	 COL·LECTIUS	 DE	

COORDINACIÓ	I	GOVERN	

Les	reunions	en	el	centre	es	reduiran	per	l’aplicació	dels	Documents	d’organització	i	

de	gestió	del	curs	2020-21,	ja	que	les	hores	de	permanència	al	centre	es	redueixen	de	28	a	

24.	Així	 doncs,	 sempre	que	 el	 nombre	de	persones	 sigui	 elevat,	 i	 en	 el	 compliment	de	 la	

possibilitat	de	realitzar	les	reunions	virtuals	dintre	de	les	sis	hores	d’horari	no	fix	al	centre,	

les	reunions	es	realitzaran	telemàticament.	

	

ÒRGANS	 TIPUS	DE	REUNIÓ	 FORMAT	DE	LA	REUNIÓ	 TEMPORITZACIÓ	

Equip	Directiu	 Organització	i	

gestió	de	centre	

Presencial	 2	hores/setmana	

Equip	directiu		i	

Coordinadors	

Organització	i	

gestió	de	centre	

Presencial	 1	hora/setmana	

Reunió	Coordinació	

Pedagògica	/	

Coordinació		ESO	-	Batx	

Coordinació	 Presencial	 1	hora/setmana	

Equip	Docent	1r		 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Equip	Docent	2n		 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Equip	Docent	3r		 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	
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Equip	Docent	4t	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Equip	Docent	Batx	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Reunions	

Departaments	

Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Tutors	de	1r	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Tutors	de	2n	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Tutors	de	3r	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Tutors	de	4t	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Tutors	de	Batx	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

CAD	 Coordinació	 Presencial		 1	hora	

Reunions	EAP	+	

Coordinació	

Pedagògica	

Coordinació	 Presencial		 1	hora	

Sostenibilitat	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Servei	Comunitari	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	
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Erasmus	+	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Salut	i	Escola	 Coordinació	 Telemàtic	 1	hora	

Biblioteca	 Coordinació	 Telemàtic		 1	hora	

Claustre	 Organització	i	

gestió	de	centre	

Telemàtic	 1	cada	trimestre	

(com	a	mínim)	

Consell	Escolar	 Organització	i	

gestió	de	centre	

Telemàtic	 1	cada	trimestre	

(com	a	mínim)	
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11.	PROTOCOL	D’ACTUACIÓ	EN	CAS	DE	DETECTAR	UN	POSSIBLE	CAS	DE	

COVID-19	(ALGORITME	DE	GESTIÓ	DEL	CAS.	Annex	10)	

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

Cada	dia	al	matí,	caldrà	que	les	famílies	es	plantegin		a	casa	el	qüestionari	de	l’annex	

9	per	tal	de	tenir	un	comportament	responsable	envers	els	seus	fills	i	envers	la	resta	de	la	

comunitat	educativa.	

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

-	tinguin	símptomes	compatibles	amb	la	COVID-19,	

-	es	trobin	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,	

-es	trobin	a	l’espera	del	resultat	d’una	PCR	o	una	altra	prova	de	diagnòstic	molecular,	

-convisquin	amb	una	persona	diagnosticada		de	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-CoV-2,	es	valorarà	de	

manera	 conjunta	 amb	 la	 família/tutor	 i	 l’equip	 pediàtric,	 les	 implicacions	 a	 l’hora	 de	

reprendre	l’activitat	educativa	presencialment	al	centre	educatiu	

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.	

Davant	d'una	persona	que	comença	a	desenvolupar	símptomes	compatibles	amb	la	

COVID-19	al	centre	educatiu:	

1.	Se	l’ha	traslladar	a	un	espai	separat	d'ús	individual	ben	ventilat.	

2.	S’ha	de	col·locar	una	mascareta	quirúrgica	(tant	la	persona	que	ha	iniciat	símptomes	

com	la	persona	que	quedi	al	seu	càrrec).	
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3.	S’ha	de	contactar	amb	la	família	per	tal	que	vingui	a	buscar-lo.	

4.	 En	 cas	 de	 presentar	 símptomes	 de	 gravetat	 (dificultat	 per	 respirar,	 afectació	 de	

l’estat	general	per	vòmits	o	diarrea	molt	freqüents,	dolor	abdominal	intens,	confusió,	

tendència	a	adormir-se...),	s’ha	de	trucar	també	al	061.	

A	continuació,	la	directora	del	centre	educatiu	haurà	de	realitzar	les	següents	accions:	

- En	el	cas	que	es	tracti	d’un/a	alumne/a,	establir	contacte	immediat	amb	la	família	per	

tal	que	vingui	a	buscar	l’adolescent.	

- Recomanar	 a	 la	 família	 que	 es	 traslladin	 al	 domicili	 i,	 des	 d’all.,	 contactin	

telefònicament	amb	el	seu	centre	d’atenció.	primària	de	referència.	Es	recomana	que	

sigui	el	CAP	de	referència	de	la	persona,	del	sistema	públic	de	salut,	per	tal	de	facilitar	

la	traçabilitat	del	contagi	i	el	seguiment	epidemiològic.	

Quan	 la	simptomatologia	 tingui	 lloc	 fora	de	 l’horari	escolar	o	en	dies	no	 lectius,	 la	

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

la	situació	i	fer	les	actuacions	necessàries.	serà	l'encarregada	de	la	identificació,	aïllament	i	

seguiment	dels	contactes	estrets.	

El/la	pediatre/a	o	metge/ssa	de	família	valorarà	el	cas	en	les	primeres	24	hores	d’inici	dels	

símptomes	i	decidir.	si	escau	la	realització.	d’un	test	PCR.	En	la	mesura	del	possible	la	PCR	es	

farà	 en	 les	 primeres	 24	 hores	 després	 de	 l’inici	 dels	 símptomes	 tal	 com	 estableix	 el	

Procediment	d’actuació.	enfront	de	casos	d’infecció.	pel	nou	coronavirus	SARS-CoV-2.	(“A	tot	

cas	sospitós	d'infecció	pel	SARS-CoV-2	se	li	farà	una	PCR	(o	una	altra	tècnica	de	diagnòstic	

molecular	que	es	consideri	adient)	en	les	primeres	24	hores.”).	

En	cas	que	s’estableixi	el	diagnòstic	de	cas	sospitós,	la	família	i/o	la	persona	amb	sospita	

de	cas	ser.	entrevistada	pel	gestor	COVID	del	CAP	que	s’encarregarà.	de	les	tasques	següents:	

- 	Si	 no	 estan	 donats	 d’alta,	 tramitar	 l’alta	 de	 “La	 Meva	 Salut”	 i	 explicar-ne	

funcionament.	

- Fer	la	recollida	de	contactes	estrets	de	l’entorn	familiar	i	registrar	que	es	tracta	d’un	

cas	 escolar	 a	 l’enquesta	de	 risc	de	 rebrot.	Els	 contactes	 estrets	 seran	 introduïts	 al	



 

 50 

programa	“COVID	Contacts”	que	inclourà.	una	pregunta/variable	que	permetrà.	que	

la	informació.	de	l’existència	d’un	cas	sospitós	d’àmbit	escolar	arribi	directament	i	de	

forma	prioritzada	al	Servei	de	Vigilància	Epidemiològica	territorial	per	poder	fer	el	

seguiment	del	cas	i	l’estudi.	

- Informar	la	persona,	i	les	persones	amb	qui	conviu,	que	hauran	d’estar	confinats	al	

domicili	 fins,	 com	 a	mínim,	 conèixer	 el	 resultat	 del	 test.	 Això	 inclou,	 si	 és	 el	 cas,	

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

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

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

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.		

En	el	cas	que	l’entrevista	per	a	la	recollida	de	contactes	estrets	es	produeixi	fora	de	

l’horari	lectiu	del	centre	educatiu,	el	gestor	COVID	del	Servei	de	Vigilància	Epidemiològica	

territorial	trucarà	al	centre	educatiu	durant	la	primera	franja	del	matí	següent	hàbil	per	tal	

de	recollir	les	dades	dels	contactes	estrets	de	l’àmbit	escolar.	Quan	es	tracti	d’un	període	no	

lectiu	de	com	a	mínim	48h,	s’habilitarà	una	persona	de	contacte	del	Servei	Territorial	del	

Departament	d’Educació.	

En	el	cas	de	famílies	que	consultin	a	un	servei	mèdic	privat	o	a	una	mútua,	actualment	 la	

recollida	dels	contactes	estrets	no	es	podrà.	fer	en	el	moment	de	la	sospita	clínica.	Per	tant,	

serà	 responsabilitat	 del	 professional	 sanitari	 que	 ha	 atès	 la	 sospita,	 alertar	 el	 Servei	 de	

Vigilància	Epidemiològica	Territorial	de	referència	de	la	persona	atesa	en	el	moment	en	què	

es	 constati	 un	 resultat	 positiu	 en	 laboratoris	 clínics	 homologats	 (veure	 Annex	 7	 del	

Procediment	d’actuació.	enfront	de	casos	d’infecció.	pel	nou	coronavirus	SARS-CoV-2)	per	a	

la	realització.	de	PCR	per	a	SARS_CoV-2.	En	coordinació	amb	la	Societat	Catalana	de	Pediatria	

es	faran	arribar	les	instruccions	als	pediatres	que	exerceixen	a	l’àmbit	privat.	
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En	qualsevol	cas,	quan	la	PCR	sigui	positiva,	es	rebrà.	l’alerta	al	Servei	de	Vigilància	

Epidemiològica	 territorial	 a	 través	del	programa	 “COVID	Contacts”	 i	 aquesta	ho	posar	en	

coneixement	 del	 Servei	 Territorial	 d’Educació.	 i,	 seguidament,	 de	 la	 direcció.	 del	 centre		

educatiu	i	se	li	comunicaran	les	primeres	mesures	a	prendre,	així.	com	el	plantejament	per	

fer	l’estudi	del	cas	en	el	centre	educatiu.	

També	 s’establirà	 una	 coordinació	 estreta	 entre	 el	 Servei	 de	 Vigilància	

Epidemiològica	territorial	i	el	Servei	Territorial	d’Educació,	que	permetrà.	que	el	centre	rebi	

els	resultats	amb	celeritat	en	cas	que	la	PCR	sigui	negativa.	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	en	coordinació	amb	

l’autoritat	educativa.	

Sempre	que	es	produeixi	un	cas	positiu	es	comunicarà	a	l’Ajuntament	corresponent	a	

través	dels	Serveis	Territorials	d’Educació	

De	manera	orientativa,	els	elements	de	decisió	per	a	establir	quarantenes	i/o,	si	escau,	

tancaments	parcials	o	total	del	centre	serien:	

• No	està	indicat	el	confinament	dels	contactes	estrets	no	convivents	(en	aquest	

cas,	els	contactes	del	grup	de	convivència	estable)	mentre	s’estigui	a	l’espera	

del	resultat	de	la	prova.	

• 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	

recomanar	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,	 es	

produirà	la	interrupció.	de	l’activitat	lectiva	presencial	per	a	aquest	grup.	Es	farà	un	

test	PCR	a	tots	els	membres	del	grup	de	convivència	estable	que	siguin	contacte	estret	

d’un	cas	diagnosticat.	Un	resultat	negatiu	d’aquest	test	als	contactes	no	eximeix	de	la	

necessitat	de	mantenir	la	quarantena	durant	els	14	dies	que	dura	el	període	màxim	

d’incubació.	
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• 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	

recomanar	 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,	 es	 produirà	 la	 interrupció.	 de	 l’activitat	 lectiva	 presencial	 en	 l’espai	 afectat,	

també.	durant	14	dies.	Es	farà	un	test	PCR	a	tots	els	membres	del	grup	de	convivència	

estable	que	siguin	contacte	estret	d’un	cas	diagnosticat.	Un	resultat	negatiu	d’aquest	

test	als	contactes	no	eximeix	de	la	necessitat	de	mantenir	la	quarantena	durant	els	14	

dies	que	dura	el	període	màxim	d’incubació.	

• 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,	 .s	 podria	 plantejar	 la	 interrupció.	 de	

l’activitat	presencial	del	centre		educatiu,	també	durant	14	dies.	Es	farà	un	test	PCR	a	

tots	els	membres	del	grup	de	convivència	estable	que	siguin	contacte	estret	d’un	cas	

diagnosticat.	 Un	 resultat	 negatiu	 d’aquest	 test	 als	 contactes	 no	 eximeix	 de	 la	

necessitat	de	mantenir	la	quarantena	durant	els	14	dies	que	dura	el	període	màxim	

d’incubació.	

En	el	marc	de	la	cerca	activa	de	casos,	es	realitzarà	un	test	PCR	a	tots	els	membres	

dels	grups	de	convivència	estable	que	siguin	contacte	estret	d’un	cas	diagnosticat.	Un	

resultat	 negatiu	 d’aquest	 test	 no	 eximeix	 de	 la	 necessitat	 de	mantenir	 la	 quarantena	

durant	els	14	dies	que	dura	el	període	màxim	d’incubació.	

En	qualsevol	dels	casos,	en	funció	dels	resultats	de	l’estudi	de	cas	dirigit	per	l’autoritat	

sanitària,	aquesta	pot	decidir	ampliar	l’estratègia	de	cerca	activa	de	casos	mitjançant	test	

microbiològics	més	enllà	dels	grups	de	convivència	on	s’hagin	detectat	casos.	
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Les	persones	que	ja	han	tingut	una	infecció.	per	SARS-CoV-2	confirmada	per	PCR	als	6	

mesos	anteriors,	estaran	exempts	de	fer	quarantena.	

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.			

		

a) Detecció	de	possibles	casos	per	simptomatologia	compatible	amb	la	COVID-19	

CASOS	POTENCIALS	

(NOM	I	GRUP)	

ESPAI	HABILITAT	PER	

A	L’AÏLLAMENT	

PERSONA	

RESPONSABLE	DE	

L’ALUMNE	DE	

L’ALUMNE	

PERSONA	

RESPONSABLE	DE	

TRUCAR	A	LA	FAMÍLIA	

PERSONA	

RESPONSABLE	DE	

COMUNICAR	EL	CAS	A	

SERVEIS	

TERRITORIALS	

	

Despatx	1	
Docent	que	el	té	

a	l’aula	

Tutor/a	o	

membre	de	

l’Equip	Directiu	

Directora	
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b) Seguiment	dels	casos:	

ALUMNE/A	
DIA	I	HORA	DE	LA	

DETECCIÓ	

EXPLICACIÓ	DEL	

PROTOCOL	SEGUIT	I	

OBSERVACIONS	

PERSONA	DE	SALUT	

AMB	QUI	ES	MANTÉ	EL	

CONTACTE	

ACCIONS	
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12.	RETORN	AL	CENTRE	EDUCATIU	(annex	11)	
	
12.1	Reincorporació	al	centre	
	

En	 el	 cas	 que	 la	 PCR	 hagi	 estat	 negativa	 o	 no	 hagi	 estat	 necessari	 realitzar-la,	 la	

persona	 es	 podrà	 reincorporar	 un	 cop	 hagi	 cedit	 la	 simptomatologia	 seguint	 les	

recomanacions	del	Document	de	no	assistència	al	centre	educatiu	per	malaltia	transmissible.	

De	manera	general,	l’alumnat	es	podrà	reincorporar	quan	faci	24	hores	que	es	troben	sense	

febre.	Si	la	PCR	ha	confirmat	la	COVID-19,	la	persona	no	ha	requerit	ingrés	hospitalari,	ha	

estat	atesa	a	l’atenció.	primària	i	s’ha	indicat	aïllament	domiciliari,	seguint	les	recomanacions	

de	l’OMS,	l’aïllament	es	mantindrà.	durant	almenys	10	dies	des	de	l’inici	dels	símptomes	i	

fins	que	hagin	transcorregut	almenys	72	hores	des	de	la	resolució.	dels	símptomes.	No	serà	

necessària	la	realització	d’una	PCR	de	control.	En	cap	dels	supòsits	anteriors	caldrà	disposar	

d’un	certificat	mèdic	per	a	la	reincorporació	a	l’institut.	

	

12.2		Vincle	amb	l’atenció	primària	

La	infermeres	de	referència	dels	centres	educatius	serà	la	referent	al	centre	en	el	marc	

del	programa	Salut	i	Escola.	Serà	la	professional	encarregada	de	vehicular	tots	els	dubtes	que	

sorgeixin.	La	direcció	disposa	d’un	telèfon	i/o	adreça	de	contacte	de	la	infermera	referent.	

Les	infermeres	rebran	una	formació	complementària	en	tots	els	aspectes	relacionats	amb	la	

COVID-19	 i	 els	 protocols	 de	 l’àmbit	 educatiu	 per	 part	 de	 l’Agència	 de	 Salut	 Pública	 de		

Catalunya.	Així	mateix,	tant	els	centres	educatius	com	la	infermera	de	referència		disposaran	

d’un	 telèfon	 i	 adreça	 electrònica	 de	 contacte	 de	 la	 pròpia	 Agència	 de	 Salut	 Pública	 de	

Catalunya	per	a	traslladar-hi	les	qüestions	que	hagin	quedat	pendents	de	resoldre.		

		

12.3	Actuació	en	cas	de	germans	i/o	familiars	d’un	cas	

Els	germans	o	familiars	convivents	d’un	cas	sospitós	(aquell	en	que	s’ha	realitzat		PCR	

i	s’està	a	l’espera	dels	resultats)	han	de	quedar-se	casa	fins	a	conèixer	el	resultat.	Si	el	resultat	

és	negatiu,	poden	reincorporar-se	al	centre	educatiu.	
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En	el	cas	de	confirmació	d’infecció	(PCR	positiva),	els	germans	o	familiars	que	són	

contactes	estrets	han	de	fer	quarantena	durant	14	dies	 i,	en	el	marc	de	 la	cerca	activa	de	

casos,	 es	 realitzarà	 un	 PCR	 a	 aquests	 germans	 o	 altres	 familiars	 convivents.	 Un	 resultat	

negatiu	d’aquest	test	als	contactes	no	eximeix	de	la	necessitat	de	mantenir	la	quarantena	en	

els	convivents	durant	els	14	dies	que	dura	el	període	màxim	d’incubació.	

En	qualsevol	cas,	no	està	indicat	l’aïllament	preventiu	de	les	persones	que	integren	el	

grup	de	convivència	estable	dels	germans	o	familiars	del	cas	en	el	moment	de	fer-los	la	PCR	

en	el	marc	de	la	cerca	activa	de	contactes.	En	el	cas	que	es	confirmés	la	positivitat	en	aquests	

test,	s’establiran	les	mesures	oportunes	en	els	grups	de	convivència	dels	germans	o	familiars	

convivents.	

12.4	Gestió	de	casos	del	personal	del	centre	educatiu	

La	 gestió	 d’un	 cas	 sospitós	 en	 el	 personal	 del	 centre	 educatiu	 segueix,	 en	 línies	

generals,	l’esquema	mostrat	i	la	directora	del	centre	utilitzarà	l’aplicatiu	TRAÇACOVID	per	

fer	el	 seguiment	 i	 les	 comunicacions	 internes	corresponents	de	cada	cas.	La	persona	que	

presenti	simptomatologia	compatible	amb	la	COVID-19	s’haurà	de	col·locar	una	mascareta	

quirúrgica	si	no	la	duu	posada,	haurà.	d’abandonar	el	centre	i	posar-se	en	contacte	amb	el	

seu	centre	d’atenció	primària	el	més	ràpidament	possible.	

En	el	cas	que	l’equip	sanitari	que	l’atengui	decideixi	realitzar-li	 la	PCR	per	a	SARS-

CoV-2,	 haurà	 de	 romandre	 al	 domicili	 en	 quarantena	 fins	 a	 conèixer	 els	 resultats.	 Es	

prioritzarà	la	realització	ràpida	d’aquesta	prova	que	hauria	de	realitzar-se,	en	la	mesura	del	

possible,	en	les	primeres	24	hores	des	de	l’inici	dels	símptomes.	

Els	gestors	COVID-19,	tant	els	del	CAP	com	dels	Serveis	de	Vigilància	Epidemiològica,	

faran	 l’estudi	de	contactes	del	docent,	 li	explicarà	el	procediment	a	seguir	 i	 li	 indicarà	els	

passos	a	realitzar	si	necessita	agafar	la	baixa	laboral.	Cal	que	la	persona	docent	es	posi	en	

contacte	 amb	 el	 Servei	 de	 Prevenció	 de	 Riscos	 Laborals	 (SPRL)	 corresponent	 per	 tal	 de	

comunicar	la	seva	situació.	d’aïllament	i	des	del	servei	es	puguin	anar	preparant	les	accions	

oportunes	per	si	es	tractés	d’un	cas	positiu.	
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Si	la	PCR	és	negativa,	el	docent	es	podrà	reincorporar	al	centre	educatiu	un	cop	s’hagi	

recuperat	del	quadre	clínic	i	hagi	passat	almenys	24	hores	sense	febre	i/o	altres	símptomes.	

Si	 la	PCR	és	positiva,	el	Servei	de	Vigilància	Epidemiològica	 territorial	 i	el	SPRL	es	

coordinaran	per	tal	de	posar	en	marxa	l’aïllament	dels	contactes	estrets,	tal	com	indica	la	

Guia	d’actuació	i	col·laboració.	dels	serveis	de	prevenció.	de	riscos	laborals	per	fer	front	a	la	

pandèmia	de	COVID-19.	

	

12.5	Funcionament	del	TRAÇACOVID	

A	partir	del	moment	en	què	la	directora	del	centre	rep	la	informació	que	una	persona	

del	 centre	 i/o	 vinculada	 al	 centre	 (alumnat,	 personal	 PAS/docent	 del	 centre,	 personal	

proveïdor	de	serveis)	té	simptomatologia	compatible	amb	la	COVID-19	i	que,	d’acord	amb	la	

valoració	clínica	del	seu	Centre	d’Atenció	Primària	(CAP)	se	li	ha	fet	una	PCR,	anirà	introduint	

al	TRAÇACOVID	dos	tipus	de	dades:	

1.	Casos:	dades	d’identificació	de	la	persona,	dades	referents	a	la	prova	PCR	(data	en	què	s’ha	

fet	la	PCR	i	data	i	resultat	de	la	prova),	així	com	la	data	d’alta	(moment	en	què	la	persona	

retorna	al	centre),	per	tal	de	fer-ne	el	seguiment	i	les	comunicacions	necessàries.	

2.	Dades	globals:	nombre	de	grups	en	quarantena,	nombre	d’alumnes	confinats,	nombre	de	

docents	confinats	i	nombre	d’altres	professionals	confinats.	Els	Serveis	Centrals	d’Educació.,	

els	Serveis	Territorials	d’Educació.,	la	Inspecció.	d’Educació	i	Salut	Pública	rebran	diàriament	

(dos	cops	al	dia)	una	actualització.	de	les	dades	emplenades	pels	centres	educatius.	

Es	pot	rebre	la	informació	que	engega	el	procés	de	registre	d’un	cas	al	TRAÇACOVID	

de	la	directora,	de	la	família	de	l’afectat,	del	gestor	COVID	del	CAP	o	del	Servei	de	Vigilància	

Epidemiològica	territorial	(SVE);	o	el	Servei	Territorial	del	Departament	d’Educació.	

La	directora	del	centre	 també	serà	 l’encarregada	de	comunicar	a	qui	presenti	 símptomes	

compatibles	amb	la	COVID-19	mentre	sigui	present	al	centre	docent	de	la	necessitat	d’anar	

a	casa	i	de	trucar	al	seu	CAP	per	tal	que	Salut	n’estigui	al	cas,	així	com	d’actualitzar	les	dades	

relatives	a	cada	cas	en	el	moment	en	què	disposi	de	nova	informació.	
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13.	SEGUIMENT	DEL	PLA	D’OBERTURA	I	FORMACIÓ	

Abans	de	l’inici	del	curs	escolar	s’impartirà	una	formació.	sobre	el	protocol	d’actuació.	

En	 relació.	 al	 COVID-19	 a	 l’àmbit	 educatiu	 a	 totes	 les	 infermeres	 referents	 de	 centres	

educatius.	 Des	 de	 l’Agència	 de	 Salut	 Pública	 de	 Catalunya	 també	 es	 farà	 una	 formació	 a	

distància	a	totes	les	direccions	dels	centres	educatius	per	explicar	les	mesures	de	protecció	

davant	la	COVID-19	i	els	detalls	del	protocol	davant	de	possibles	casos	d’infecció.	per	SARS-

CoV-2,	 tant	 entre	 l’alumnat	 com	 entre	 els	 professionals	 docents	 i	 no	 docents	 del	 centres	

educatius.	Després	de	les	formacions	es	facilitarà	tot	el	material	utilitzat	per	tal	que	el	puguin	

fer	servir	a	l’hora	de	traslladar	la	informació	rebuda	als	equips	respectius.	

	

	

RESPONSABLES	

● Equip	directiu	

● Coordinador	de	Riscos	Laborals	

● Coordinadora	de	Salut	i	Escola	

	

	

INDICADORS	BÀSICS	DE	SEGUIMENT	SETMANAL	

	

1.	Per	valorar	les	mesures	preventives:	Incidències	a	l’entrada	o	a	la	sortida	(col·lapse,	

dificultat	en	l’aplicació	del	protocol,	situacions	no	previstes	en	el	pla	d’obertura…)	
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2.	Per	valorar	la	incidència	del	COVID-19	al	centre	

a) Nombre	d’alumnes	escolaritzats.	

b) Nombre	de	casos	sospitosos	(i	Percentatge	sobre	els	alumnes	escolaritzats).	

c) Nombre	de	casos	confirmats	(i	Percentatges	sobre	alumnes	escolaritzats).	

d) Nombre	de	brots	detectats	(i,	d’aquests,	en	quants	el	cas	índex	és	un	alumne).	

e) Mitjana	de	casos	per	brot	(mínim	i	màxim).	

f) Nombre	d’aules	en	quarantena.	

g) Percentatge	de	casos	sospitosos	en	què	s’ha	fet	la	PCR	abans	de	48	hores.	

h) Mitjana	de	contactes	estudiats	per	cas	confirmat.	

	

PROPOSTES	DE	MILLORA	TRIMESTRALS	

	

Els	responsables	del	Pla	d’obertura	es	reuniran	l’última	setmana	de	cada	mes	per	valorar	

l’aplicació	del	Pla	d’obertura	i	les	possibles	millores	a	incorporar,	sempre	tenint	en	

compte	l’evolució	de	la	situació	sanitària.	
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ANNNEX	1	
	
	

PLÀNOL	D’ORGANITZACIÓ	DE	L’AULARI	
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 63 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

ANNNEX	2	
	
	

PLÀNOL	D’ACCÉS	AL	CENTRE	
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ANNNEX	3	
	
	

PLÀNOL	D’ORGANITZACIÓ	DE	LES	PUJADES	A	L’AULA		

I	DE	LES	BAIXADES	
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ANNNEX	4	
	
	

PLÀNOL	D’ORGANITZACIÓ	DEL	PATI	
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ANNNEX	5	
	
	

PLÀNOL	DELS	FLUXOS	DE	CIRCULACIÓ	DE	LA	CANTINA	
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ANNNEX	6	
	
	

PLA	DE	NETEJA	
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Pla de Neteja i Desinfecció del centre educatiu Roseta Mauri 
 elaborat per l’empresa Net-Vime Serveis de Manteniment i Neteja, SL. 

 
 

Com a conseqüència de la situació sanitària actual i davant la necessitat d’impedir la 
propagació de la Covid-19 als centres educatius amb l’inici del curs escolar 2020-2021, l’empresa 
Net-Vime Serveis Manteniment i Neteja, SL ha realitzat un pla de neteja i desinfecció basat en les 
recomanacions del Departament de Salut i adaptat als requisits particulars de cada centre. 

Tenim	present	que	la	desinfecció	i	higienització	dels	centres	educatius	és	una	pràctica	
indispensable	per	garantir	la	salut	i	seguretat	tant	dels	treballadors	i	treballadores	docents	
i	no	docents	com	dels	alumnes.	Per	aquest	motiu	 i	davant	d’aquesta	situació	excepcional,	
Net-Vime	Serveis	Manteniment	i	Neteja,	SL	garanteix	que	aplicarà	les	mesures	i	pautes	de	
desinfecció	 extres	 descrites	 en	 el	 present	 document	 en	 relació	 al	 centre	 educatiu	Roseta	
Mauri.	

A	més	d’aquest	pla	que	es	durà	a	terme	durant	el	curs	escolar,	Net-Vime	Serveis	de	
Manteniment	i	Neteja,	SL	es	compromet	a	realitzar	una	neteja	i	desinfecció	minuciosa	i	en	
profunditat	de	tot	el	centre	abans	de	l’inici	del	curs	escolar. 
 

 

ESPAIS COMUNS: HALL, CONSERGERIA, PASSADISSOS, ESCALES I ASCENSOR 

 

 

 
1 vegada diària de 

desinfecció  (durant 
l’horari escolar) 

 

 
1 vegada diària de 
neteja i desinfecció 

(al finalitzar la 
jornada) 

 

 
Comentaris 

Ventilació de l’espai   Mínim 10 
minuts 2 

vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

ü ü  

Vidres de portes 
d’entrada i pantalles de 

consergeria 

ü ü  

Superfície de taulells i 
mostradors 

ü ü  

Cadires i bancs ü ü En el cas que es 
mantinguin. 
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Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

 ü  

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

 ü 

 

 

Telèfons i 
comandaments a 

distància 

 ü 

	
	

Interruptors ü ü 	

Fotocopiadores i altres 
aparells electrònics 

 ü 

	
	

Baranes i 
passamans 

d’escales i ascensor 

ü ü  

Botonera de l’ascensor ü ü  

Cubells de brossa  ü  

Terra  ü 	

 

DESPATXOS DE DIRECCIÓ, SECRETARIA, DEPARTAMENTS I SALA DE PROFESSORS 

 

 

 
1 vegada diària de 

desinfecció  (durant 
l’horari escolar) 

 

 
1 vegada diària de 
neteja i desinfecció 

(al finalitzar la 
jornada) 

 

 
Comentaris 

Ventilació de l’espai   Mínim 10 
minuts 2 

vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

ü ü  

Taules i cadires  ü En la sala de 
professors es faran 

2 vegades al dia. 



 

 74 

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

 ü 

 

 

Telèfons i 
comandaments a 

distància 

 ü 

	
	

Interruptors ü ü 	

Fotocopiadores i altres 
aparells electrònics 

 ü 

	
	

Cubells de brossa  ü  

Terra  ü 	

 
 

AULES DE CADA GRUP ESTABLE 

 

 

 
1 vegada diària de 

desinfecció  (durant 
l’horari escolar) 

 

 
1 vegada diària de 
neteja i desinfecció 

(al finalitzar la 
jornada) 

 

 
Comentaris 

Ventilació de l’espai   Mínim 10 
minuts 1 

vegada/dia 

Manetes i poms de 
portes 

ü ü  

Interruptors ü ü 	

Manetes de finestres  ü  

Taules i cadires  ü  

Pissarres  ü  

Ordinador, sobretot 
teclats i ratolins, i 

 ü  
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utensilis dels docents 

Cubells de brossa  ü  

Terra  ü 	

 

AULES ESPECIFÍQUES: MÚSICA, INFORMÀTICA, 
TALLERS, LABORATORIS, BIBLIOTECA, ... 

 

 

 
1 vegada diària de 

desinfecció  (durant 
l’horari escolar) 

 

 
1 vegada diària de 
neteja i desinfecció 

(al finalitzar la 
jornada) 

 

 
Comentaris 

Ventilació de l’espai   Mínim 10 
minuts 1 

vegada/dia 

Manetes i poms de 
portes 

ü ü  

Interruptors ü ü 	

Manetes de finestres  ü  

Taules i cadires  ü  

Pissarres  ü  

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

 ü  

Estris de laboratoris i 
tallers 

 ü  

Cubells de brossa  ü  

Terra  ü 	
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LAVABOS ALUMNES I PROFESSORAT 

 

 

 
1 vegada diària de 

desinfecció  (durant 
l’horari escolar) 

 

 
1 vegada diària de 
neteja i desinfecció 

(al finalitzar la 
jornada) 

 

 

Comentaris 

Ventilació de l’espai   Mínim 10 
minuts 1 

vegada/dia 

Sabó de mans i 
tovalloletes eixugamans 

de paper 

  2 vegades/dia 
comprovar la 

quantitat i 
reposar-la si es 

cau 

WC i pica ü ü  

Aixetes ü ü  

Miralls ü ü  

Cubells de brossa i 
compreses 

ü	 ü  

Taques de les rajoles de 
la paret 

ü	 ü Si es cau, es faran 
dues vegades 

diàries. 

Terra 
ü	

ü Si es cau, es faran 
dues vegades 

diàries. 
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PATIS 

 

 

 
1 vegada diària de 

desinfecció  (durant 
l’horari escolar) 

 

 
1 vegada diària de 
neteja i desinfecció 

(al finalitzar la 
jornada) 

 

 
Comentaris 

Manetes i poms de 
portes de entrada i 

sortida al pati 

ü ü  

Vidres de les portes 
d’entrada i sortida 

ü ü  

Font  ü En el cas que es 
mantinguin. 

Cubells de brossa  ü  

 

La neteja sempre es realitzarà de forma prèvia a la desinfecció, seguint els protocols 
establerts. S’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el pla de neteja i desinfecció aquells espais 
comuns que necessiten una atenció especial a causa de la intensitat de l’ús, així com aquelles 
superfícies de contacte més freqüent. 

Per la correcta realització de la desinfecció del centre, s’utilitzaran productes 
desinfectants amb activitat virucida i bactericida contra el coronavirus SARS-CoV2, autoritzats pel 
Ministeri de Sanitat i la Organització Mundial de la Salut (OMS). 

La relació de productes específics per la desinfecció general del centre són els següents:  

 

 

Fabricant	 Nom	comercial	 Tipus	de	producte	

GARECOSAN	 BAVIFU-651	SF	 Detergent-Desinfectant	amb	amonis	quaternaris	i	
aldehids	

TECYMAIN	 SCV	2	EN	1	CLORADO	
LIMÓN	 Netejador	clorat	per	neteja	i	desinfecció	de	superfícies	

LIMPLAS	 LEJIA	PI	 Lleixiu	apte	per	la	desinfecció	amb	aigua	de	
superfícies	de	treball	

QUIMXEL	 BACTERIL	AS	 Bactericida	netejador	antitosca	WC	

TECYMAIN	 FORMULA	2	WHO	 Desinfectant	ràpid	per	superfícies:	bactericida	/	
virucida	
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La relació de productes subministrats a les persones encarregades de realitzar la neteja 

són els següents:  
 

 

Fabricant	 Nom	comercial	 Tipus	de	producte	

TECYMAIN	 FORMULACIÓN	2	WHO	 Hidrogel	desinfectant	virucida	de	les	mans		

CUATROGASA	 NITRILO	SENSITOUCH	 Guants	d’examen	d`un	sol	ús	de	nitril	sense	pols		

JBM	 FACE	MASK	 Mascareta	d’un	sol	ús	

JBM	 FACE	MASK	 Mascareta	FFP2	

 
 
 
Al finalitzar les tasques de neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de 

protecció d’un sol ús utilitzats per les treballadores dels serveis de neteja es rebutjaran de forma 
segura, i es procedirà a la neteja dels uniformes i roba de feina en cicles de rentat d’entre 60 i 90 
graus centígrads.  
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ANNNEX	7	
	
	

QÜESTIONARI	A	REALITZAR	ABANS	D’INICIAR	EL	CURS	
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ACCIÓ	 EN	CURS	 FET	

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)?		

	 	

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?	
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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?	

	 	

Hi	ha	una	distinció	clara	entre	el	nombre	de	reunions	

presencials	i	organitzades	les	reunions	no	establertes	en	un	

horari	fix?	
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ANNNEX	8	
	
	

QÜESTIONARI	A	REALITZAR	SETMANALMENT	
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ACCIÓ	 SÍ	 NO	 DE	

VEG.	

Les	aules	tenen	la	ventilació	forçada	(finestra	oberta,	tarja	superior	

de	la	porta	oberta,	porta	oberta)?	

	 	 	

L’alumnat	neteja	les	taules	entre	classe	i	classe?		 	 	 	

L’empresa	de	neteja	realitza	la	desinfecció	seguint	el	pla	de	neteja?	 	 	 	

Hi	ha	hagut	cap	cas	sospitós	de	Covid-19?	 	 	 	

S’ha	seguit	el	protocol	del	pla	d’actuació	davant	d’un	cas	sospitós?		 	 	 	

S’ha	demanat	a	totes	les	persones	treballadores	del	centre	

educatiu	que	presentin	condicions	considerades	de	risc	o	que	

estiguin	embarassades	es	posin	en	contacte	amb	el	Servei	de	

Prevenció	de	Riscos	Laborals?		

	 	 	

Alguna	persona	s’ha	afegit	al	grup	de	risc?	 	 	 	

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

protecció	(mascaretes)	proporcionades	pel	Departament?		

	 	 	

El	personal	docent	i	no	docent	ha	rebut	les	novetats	relacionades	

amb	les	mesures	de	protecció	i	prevenció?	

	 	 	

Les	famílies	han	rebut	les	novetats	relacionades	amb	les	mesures	

de	protecció	i	prevenció?	

	 	 	

S’ha	aconseguit	evitar	les	aglomeracions	de	famílies	durant	les	

entrades	i	les	sortides	del	centre	educatiu?	
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S’ha	aconseguit	evitar	les	aglomeracions	d’alumant	durant	les	

entrades	i	les	sortides	del	centre	educatiu?	

	 	 	

Ha	calgut	aplicar	el	pla	alternatiu	davant	d’un	canvi	d’escenari	

epidemiològic?	

	 	 	

Es	realitzen	les	reunions	fixades	mantenint	les	mesures	de	

seguretat	prescrites	per	PROCICAT?	

	 	 	

Es	realitzen	virtualment	les	reunions	no	vinculades	a	un	horari	fix?	 	 	 	
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ANNNEX	9	
	
	

QÜESTIONARI	A	REALITZAR	PER	LES	FAMÍLIES		

ABANS	DE	SORTIR	DE	CASA	
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Llista	de	comprovació	diària	de	símptomes		

per	part	de	la	família	

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	 	 Mal	de	cap	

	 Tos	 	 Vòmits	i	/	o	diarrea	

	 Dificultat	per	respirar	 	 Dolor	muscular											

	 Congestió	nasal	 	 Malestar	

																							Mal	de	panxa											 																										Alteració	del	gust	o	de	l’olfacte	

	

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

d’aquests	símptomes	presenta:	

	 Febre	o	febrícula	 	 Mal	de	cap	

	 Tos	 	 Vòmits	i	/	o	diarrea	

	 Dificultat	per	respirar	 	 Dolor	muscular											

	 Congestió	nasal	 	 Malestar	

																							Mal	de	panxa											 																										Alteració	del	gust	o	de	l’olfacte	
	

*Si	heu	marcat	una	o	diverses	caselles	cal	que	eviteu	portar	el	vostre	fill/a	al	centre	i	que	us	
poseu	en	contacte	amb	els	responsables	del	centre	per	comunicar-ho.	
En	 horari	 d’atenció	 del	 vostre	 centre	 d’atenció	 primària,	 poseu-vos	 en	 contacte	
telefònicament	amb	el	vostre	equip	de	pediatria	o	de	capçalera.	En	cas	contrari,	truqueu	al	
061.	
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ANNEX	10	
	
	

ALGORITME	DE	GESTIÓ	DEL	CAS	
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1.	Alumnes,	personal	PAS/docent	del	centre,	personal	proveïdor	de	serveis	d’un	centre	

educatiu	que	presentin	símptomes	es	posaran	en	contacte	telefònic	amb	el	seu	CAP	de	

referència	per	a	una	valoració.	clínica.	

2.	Els	professionals	sanitaris	del	CAP	de	referència	decidiran	si	fer	o	no	una	prova	PCR.	

3.	En	el	cas	que,	un	alumne,	personal	PAS/docent	del	centre,	personal	proveïdor	de	serveis	

d’un	centre	educatiu	es	realitzi	una	prova	PCR	ho	haurà	d’informar	la	directora,	que	

activarà	el	TRAÇACOVID.	

4.	La	directora	ho	comunica	al/la	inspector/a	de	centre.	

5.	El	TRAÇACOVID	envia	una	alerta	a	serveis	centrals,	serveis	territorials,	inspecció	

educativa	i	serveis	centrals	de	Salut	Pública.	

6.	El	gestor	COVID	del	CAP	comença	la	recollida	de	contactes	de	l’àmbit	familiar	que	

introduirà	al	programa	“COVID	Contacts”	i	ho	registrarà	com	a	“cas	escolar”.	

7.	El	gestor	COVID	del	Servei	de	Vigilància	Epidemiològica	territorial	prioritzarà	el	cas.	

8.	El	gestor	COVID	del	Servei	de	Vigilància	Epidemiològica	territorial	comunica	el	cas		

sospitós	al	Servei	Territorial	d’Educació.	

9.	El	gestor	COVID	del	Servei	de	Vigilància	Epidemiològica	territorial	comunica	el	cas		

sospitós	al	centre	educatiu	i	recull	els	contactes	estrets	del	grup	de	convivència	estable	del	

cas	sospitós.	

10.	La	directora	de	centre	educatiu	verifica	que	el	cas	estigui	registrat	al	TRAÇACOVID,	si	

no	ho	està,		introdueix	les	dades	al	TRAÇACOVID.	

11.	Si	el	resultat	de	la	PCR	és	negatiu,	la	persona	afectada	o	la	família	rebrà	la	informació	a	

través	del	programa	La	Meva	Salut	o	d’una	trucada	del	personal	sanitari.	

12.	Alumnes,	personal	PAS/docent	del	centre,	personal	proveïdor	de	serveis	d’un	centre	

educatiu	informen	del	resultat	negatiu	a	la	directora.	En	qualsevol	cas,	el	Servei	de	

Vigilància	Epidemiològica	territorial	comunica	el	resultat	de	la	prova	als	Serveis	

Territorials	d’Educació.	i	aquests	al	centre	educatiu.	
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13.	La	directora	de	centre	educatiu	registra	el	resultat	negatiu	al	TRAÇACOVID.	

14.	El	TRAÇACOVID	envia	una	alerta	a	serveis	centrals,	serveis	territorials,	inspecció	

educativa	i	serveis	centrals	de	Salut	Pública..	

15.	Si	el	resultat	de	la	PCR	és	positiu,	la	persona	afectada	o	la	família	rebrà	la	informació.	a	

través	del	programa	La	Meva	Salut	o	d’una	trucada	del	personal	sanitari.	
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ANNEX	11	
	
	

GESTIÓ	DELS	CASOS	COVID-19		

ALS	CENTRES	EDUCATIUS		
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