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INTRODUCCIÓ. 

L'afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar, en la majoria dels països, 

l'aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a través de la 

reducció dràstica de les interaccions socials, entre les quals, en un primer moment, el 

tancament de les escoles. En aquell moment es desconeixia l'impacte de la malaltia en 

infants i adolescents i la seva influència en la cadena de transmissió, i es pensava que 

podien tenir un paper important en aquesta transmissió com passa, per exemple, amb la 

transmissió de la grip. 

L'obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser alhora una necessitat i 

un repte. El confinament perllongat i la mateixa pandèmia han tingut diversos efectes 

sobre la salut dels infants i adolescents, tant físicament com emocionalment.  

El curs 2020-2021 es va organitzar per tal de garantir el dret a l'educació i la protecció 

dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. 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 i l'assoliment 

d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

Iniciem el curs escolar 2021-2022 amb una situació epidemiològica que encara no és la 

desitjable i aquest curs s’iniciarà pràcticament amb les mateixes condicions educatives 

amb què vam treballar el curs passat. Per tant, caldrà adoptar una actitud de prudència i 

introduir les mesures de seguretat sanitària que puguin correspondre. 

En aquests darrers mesos d’incertesa, s’ha constatat que la presa de decisions en 

qualsevol àmbit social i educatiu no ha estat una tasca fàcil. Qualsevol decisió ha estat 

objecte d’avaluació constant i permanent. És per això, que degut a les peculiaritats de la 

nostra ZER, formada per cinc escoles petites, s’ha apostat per començar el curs en un 

context de normalitat, però tenint previsió d’altres possibles escenaris, i estar pendents de 

l’evolució de la pandèmia i de totes les recomanacions i orientacions facilitades pel 

Departament d’Educació s’elabora aquest document organitzatiu pel curs 2021-2022. 

En aquest sentit, elaborem aquest document que té com a finalitat facilitar la tasca 

organitzativa i pedagògica de la nostra ZER per al proper curs 2021-2022, d’acord i 

seguint les línies bàsiques del Projecte Educatiu de ZER, garantint el sentiment de 

pertinença a l’escola rural.  



PLA D’ORGANITZACIÓ DE LA ZER 

▪ Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual. 

▪ Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament d’alguna 

escola o aula de la ZER. 

▪ Organització de grups d’alumnes, docents i espais. 

▪ Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

▪ Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

▪ Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual. 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre del 2021 amb la màxima 

normalitat possible aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

La tornada a les nostres escoles serà de la màxima normalitat possible seguint ja les 

mesures organitzatives i pedagògiques adoptades el curs 2020-2021. 

Alumnat 

● Treball emocional: acompanyament, el primer dia de curs, de l’alumnat al seu espai 

amb el seu tutor/a i donar a conèixer les mesures acordades. 

● Acció tutorial: detectar possibles dificultats a nivell d’aprenentatges. 

● Cultura digital: seguir incorporant l'aprenentatge telemàtic a l’aula a través de 

l’entorn virtual (G-Suite) i altres plataformes de treball, amb les quals es treballarà a 

l’aula, tant de forma habitual o puntual i en cas d’un possible confinament o haver 

de seguir les classes en format híbrid. 

● Seguiment de la dinàmica habitual: fomentar l’autonomia de l’alumnat seguint les 

tasques curriculars establertes a les programacions de les diferents àrees.  

Professorat 

● Organització del nou curs: donar a conèixer el Pla d’Organització del nou curs 

escolar. 

● Cultura digital: seguir incorporant l'aprenentatge telemàtic a l’aula a través de 

l’entorn virtual (G-Suite) i altres plataformes de treball, amb les quals es treballarà a 

l’aula, tant de forma habitual o puntual i en cas d’un possible confinament o haver 

de seguir les classes en format híbrid. 



Famílies 

● Reunió d’inici de curs:  

- Donar a conèixer el Pla d’Organització del nou curs escolar.  

- Signar la declaració responsable. 

● Treball emocional: acompanyament a les famílies sempre i quan sigui necessari, 

tant de família a escola com de l’escola a la família. 

● Cultura digital:  

- Donar a conèixer l'aprenentatge telemàtic a l’aula a través de l’entorn virtual 

(G-Suite) i altres plataformes de treball, amb les quals es treballarà a l’aula, 

tant de forma habitual o puntual i en cas d’un possible confinament o haver 

de seguir les classes en format híbrid. 

- Signar les autoritzacions per poder treballar amb el G Suite. 

Tota aquesta organització pedagògica seguirà els protocols establerts pel Departament 

d’Educació, les normes sanitàries i d’higiene marcades pel Departament de Salut i la 

creació d’uns grups estables d’alumnat i professorat que detallarem més endavant. 

  



Organització pedagògica en cas de confinament o tancament 

d’alguna escola de la ZER. 

En cas d’un possible confinament parcial / total d’alguna de les escoles o aules de la ZER, 

es seguirà el següent Pla de Contingència. 

OBJECTIU: 1. Fomentar una bona gestió de l’equip. 

ESTRATÈGIA: 1.1 Manteniment d’un bon lideratge distribuït. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Mantenir-se informat a través dels comunicats 

oficials que el Departament d’Educació envia 

a través del correu electrònic. 

Dia a dia revisió del 

correu.  

El Departament. 

Directora de la ZER. 

Consultar el Portal de Centres com a eina 

informativa oficial.  
Revisió cada dia. Directora de la ZER. 

Mantenir comunicació amb la Junta de 

director/es de la Noguera.  
Dia a dia. 

Junta de directors/es de la 

Noguera.  

Directora de la ZER. 

Informar a la ZER de la situació de l’escola. Dia a dia. Directora de la ZER. 

Convocar al consell de direcció de la ZER per 

transmetre tota la informació rebuda fins al 

moment.  

Quan hi hagi informació 

rellevant i un cop per 

setmana.  

Equip directiu de la ZER. 

Directors/es de les 

escoles. 

Comunicar al claustre de la ZER i de les 

diferents escoles totes les informacions i 

actuacions que s’han de prendre. 

Quan sigui necessari.  
Equip directiu de la ZER 

Claustre.  

Tenir empatia amb les situacions personals 

dels mestres, ja sigui a nivell de grup o 

individual. A través del whatsapp dels mestres 

de la ZER i trucades personals. 

Al llarg de tot el 

confinament.  

Directora de la ZER. 

Director/es de les escoles. 

 

  



ESTRATÈGIA: 1.2 Implementació del seguiment i de les diferents línies d’actuació i 

coordinació. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Concretar i establir un calendari de trobades 

virtuals per coordinar-nos a nivell de ZER o 

d’escola. 

Sempre que sigui 

necessari. 

Consell de direcció de la 

ZER. 

Realitzar claustres virtuals per comunicar als 

mestres quina serà la metodologia de treball i 

fer-ne el seguiment. Ajudant i donant suport a 

aquells docents que tinguin dificultats amb les 

plataformes digitals fent tutorials de 

seguiment.  

Quan es consideri 

necessari per comunicar 

novetats i saber l’estat 

d’ànim del claustre. 

Equip directiu de la ZER 

El claustre.  

Organitzar els grups de treball a través de 

portals virtuals i acordar què farem amb els 

alumnes per gestionar bé les emocions i en 

l’àmbit pedagògic. 

Les vegades que siguin 

necessàries.  
Comissions de treball. 

Proposar reptes als alumnes.  
Durant l’estada de 

confinament a casa.  
El claustre. 

 

  



OBJECTIU: 2.- Mantenir una comunicació afectiva i efectiva amb els alumnes 

ESTRATÈGIA: 2.1 Priorització i atenció de les emocions dels alumnes. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Mantenir contacte amb els alumnes a través 

de diferents mitjans de comunicació, ja siguin 

videoconferències, trucades, correus, etc. per 

saber com estan vivint aquesta situació i 

comunicar-los que ho estan fent molt bé i són 

uns grans herois.  

Durant el confinament. Claustre.  

Establir contacte amb els alumnes ja sigui de 

manera individual o grupal mitjançant  

videoconferències, xats o telefònicament per 

tal de saber com estan i poder resoldre totes 

les inquietuds que els puguin sorgir a nivell 

emocional o curricular.  

Quinzenalment o quan 

l’alumne o mestre ho 

consideri necessari. 

Claustre 

Alumnat 

 

ESTRATÈGIA: 2.2 Manteniment actiu i viu de l’escola a casa. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Proposar reptes als alumnes durant els dies de 

confinament per ajudar-los a amenitzar 

l’estada a casa i a l’hora mantenir contacte 

amb els mestres.  

Al llarg de tot el 

confinament. 
El claustre. 

Animar els alumnes a que facin un retorn dels 

reptes que fan mitjançant vídeos o fotos per 

penjar-los al bloc de la ZER. 

Al llarg de tot el 

confinament.  

Claustre 

Alumnes  

Famílies. 

Planificar un horari de treball per als diferents 

cicles prioritzant les àrees instrumentals.  
A l’inici del confinament. 

Consell de direcció de la 

ZER. 

Utilitzar les plataformes virtuals (G-Suite Al llarg de tot el Claustre 



Classroom) com a mitjà de treball, el correu 

electrònic i altres eines digitals (Snappet, 

Kuaderno, Liveworksheets i Innovamat.) 

confinament. Alumnes 

Famílies. 

Dissenyar tasques setmanals, per cada un dels 

cicles, tenint en compte el calendari elaborat. 
Setmanal.  Claustre  

Seguir l’evolució de les tasques que retorna 

l’alumnat i dels dubtes que puguin sorgir. 
Cada dia Claustre 

 

ESTRATÈGIA: 2.3 Manteniment actiu i viu de l’escola a casa per l’alumnat vulnerable. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Contactar amb l’EAP per rebre orientacions i 

establir línies de treball amb els alumnes 

NESE. 

A l’inici i durant el 

confinament. 

Claustre 

EAP 

Facilitar, en la mesura de les possibilitats,  

equipaments digitals per part de la comunitat 

educativa a les famílies que no en disposin.  

Durant el confinament. Comunitat educativa. 

Proporcionar alternatives de treball a aquest 

alumnes que no tenen connectivitat mitjançant 

fotocòpies, mòbil, whatsapp, ajuntaments, 

entitats,... 

A l’inici i durant el 

confinament. 
Comunitat educativa. 

 

  



OBJECTIU: 3.- Mantenir una comunicació afectiva i efectiva amb les famílies i la 

comunitat educativa. 

ESTRATÈGIA: 3.1  Priorització i atenció de les emocions de les famílies. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Establir contacte amb les famílies mitjançant  

videoconferències, xats o telefònicament per 

tal de saber com estan i poder resoldre totes 

les inquietuds que els hi puguin sorgir a nivell 

emocional o curricular.  

A l’inici i durant el 

confinament. 

Mestres 

Famílies  

Director/a de l’escola 

ESTRATÈGIA: 3.2 Previsió de canals de comunicació amb les famílies. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Utilitzar diferents canals de comunicació 

(bloc de la ZER i l’escola, Telegram, correu 

electrònic, videotrucades, whatsapp, etc) 

A l’inici i al llarg de tot el 

confinament. 

Famílies 

Mestres  

Directors/es de les 

escoles. 

ESTRATÈGIA: 3.3 Previsió de canals de comunicació amb la comunitat educativa. 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ 

GESTIÓ DE LA 

IMPLICACIÓ DE 

L’EQUIP 

Utilitzar diferents canals de comunicació 

(Telegram, correu electrònic, videotrucades, 

whatsapp, etc) 

A l’inici i al llarg de tot el 

confinament. 

AMPA 

Director/a de l’escola 

Ajuntament 

Serveis socials 

CRP 

Implicar als ajuntaments, A.M.P.A. i serveis 

socials a que siguin un vincle més per poder 

facilitar a tothom l’escola a casa. 

A l’inici i al llarg de tot el 

confinament. 

A.M.P.A 

Serveis socials 

Ajuntament,  

Directors/es de les 

escoles. 

  



Organització de reunions. 

Equip directiu de ZER. 

3 o 4 persones. Es reunirà de forma presencial o virtual els dimecres a la tarda i els dijous 

al matí, sempre que la disponibilitat ho permeti. 

Consell de Direcció de la ZER 

7 persones. 

Es reunirà de forma presencial o virtual, sempre que sigui possible, una vegada al mes. 

Claustre de la ZER 

20 persones. 

Es reunirà preferiblement de forma presencial o virtual amb periodicitat mensual, segons 

l’evolució de la pandèmia. 

Equips de treball i coordinació. 

20 persones, repartides en diferents grups de treball. 

S’alternarà la reunió presencial amb la virtual. 

Consell Escolar de la ZER 

18 persones. 

Es reunirà preferiblement de forma virtual, un cop al trimestre, segons l’evolució de la 

pandèmia. 

  



Organització de grups d’alumnes, docents i espais. 

D’acord amb el nombre d’alumnes, el nombre de docents i de personal de suport 

educatiu, en la mesura que sigui possible, els centres de la ZER organitzaran grups 

estables amb un tutor/a i un espai referent. 

Cada grup es mantindrà junt al llarg de tota la jornada lectiva. 

Els especialistes que hi ha a les diferents escoles seran els que realitzaran la seva 

especialitat en els diferents grups estables. 

El professorat itinerant i altres professionals de suport educatiu es desplaçaran per les 

diferents escoles per realitzar la seva tasca docent complint rigorosament les mesures de 

protecció individual. 

ZER 

La zona escolar rural (ZER) és una institució escolar de caràcter públic formada per 

l'agrupació d'escoles rurals d'educació infantil i primària, generalment d'un entorn proper, 

que comparteixen el projecte educatiu. 

Una ZER es considera un centre únic amb les característiques i els efectes que determina 

el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (disposició 

addicional quinzena). 

Per tant, tenint en compte que la ZER es considera un centre únic s’han creat els 

següents grups constants de convivència al llarg del curs per tal de poder realitzar 

activitats conjuntes entre totes les escoles de la ZER. 

● Grup d’Educació Infantil  42 alumnes 

● Cicle Inicial i 3r  38 alumnes 

● 4t i Cicle Superior  57 alumnes 

  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=545262&language=ca_ES&fragment-1397906
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=545262&language=ca_ES&fragment-1397906


ÀGER 

Grups Alumnes 
Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

Infantil/  
C. Inicial 

15 Esther 

Ed. Física/Català – 
Josep 
Música – Judit 
Reforç – Santi 
Anglès/Mates– 
Santi 
Religió – Quim  
EE – Natàlia 

Aula EI 
Aula CI 

Pati Infantil 
 

C. Mitjà 
C. Superior 

14 
 

Josep 

Santi 

 
Música – Judit  
Anglès – Laura 
Religió – Quim  
Plàstica – Esther 
Ed. Física – Eduard  
EE – Natàlia 

Aula CM 
Aula CS 

Pati 
 

ESBARJO 

A l’hora de l’esbarjo, sortirà tot l’alumnat al mateix horari, sortint per les dues portes de 

l’escola de manera esglaonada. Ocuparan el pati  tota la primària i la zona diferenciada el 

pati d’Infantil, que també hi podrà accedir el Cicle Inicial. 

MENJADOR:  

Aquest curs el menjador es farà al Local Social fora de l’escola al no disposar d’espai dins 

del centre. Es respectaran els grups estables de convivència que s’asseuran junts. 

 

  



TARTAREU 

Es considerarà un únic grup que se separarà algunes hores lectives. Coincidiran a les 

entrades i sortides, esbarjo, EF, música, plàstica i tutoria. 

 
Grup 

 
Alumnes 

Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

Infantil + 
CI + CM + 
CS 

9 
Fina 
Judit 

Anglès – Laura 
/Lorena 
Ed.Física – Eduard  
Religió – Joan M 

Aula de dalt 
Aula de baix 

Pati 

ESBARJO 

A l’hora de l’esbarjo, sortiran de manera esglaonada tots els alumnes al mateix horari per 

la porta de sortida al pati els de l’aula de baix i per l’escala i volta exterior a l’edifici els de 

l’aula de dalt.  

  



LES AVELLANES 

Es considerarà un únic grup que se separarà algunes hores lectives. Coincidiran a les 

entrades i sortides, així com a l’esbarjo i menjador. 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

Infantil i 
cicle inicial 

11 Emma 

Ed.Física – Eduard  
Religió – Joan M 
Música – Judit  
Anglès – Lorena 
EE – Judit 

Aula de baix Pati 

Cicle mitjà 
i superior 

9 Lluís 

Anglès – 
Laura/Lorena 
Ed.Física – Eduard  
Religió – Joan M 
Música – Judit  
EE – Judit  

Aula de dalt 
Pati 
Poliesportiu 

ESBARJO 

A l’hora de l’esbarjo, sortiran tots els alumnes a la mateixa hora, respectant les distàncies. 

És un sol grup estable i per tant utilitzaran tot l’espai del pati.   

La font romandrà tancada. 

MENJADOR:  

Aquest curs el menjador es farà a la sala de la pista poliesportiva. 

 

  



OS DE BALAGUER 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

Educació 
infantil i 
Cicle Inicial 

13 Conxita 

Ed.Física – Eduard  
Música – Judit 
Reforç – Salomé 
Reforç - Anna  
Valors – Quim 

Aules planta 
baixa 

Pati 
Sala del ball 

Cicle Mitjà i 
Cicle 
Superior 

16 Anna 

Ed.Física – Eduard  
Música – Judit 
Religió – Quim 
Mates – Conxita  
Català – Salomé 
Anglès – Laura  
Medi – Judit  

Aules 
primera 
planta 

Pati 
Sala del ball 

ESBARJO 

La sortida al pati es realitzarà per dues portes diferents: els alumnes de la planta baixa 

sortiran per la porta de l’aula d’infantil, els alumnes de la primera planta sortiran per la 

porta del pati.  

Un cop al pati hi haurà zones diferenciades per als diferents grups de convivència. 

Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial jugaran al sorral i als gronxadors i els alumnes 

de cicle mitjà i cicle superior a la pista pavimentada.  

MENJADOR:  

Al menjador hi haurà els alumnes asseguts per grups de convivència i quan hi hagi un 

nombre massa elevat i no permeti guardar les distàncies de seguretat es faran dos torns 

tal i com es feia en els darrers cursos. 

Durant l’esbarjo de l’hora del menjador es respectaran les mateixes zones que durant el 

pati escolar. 

  



GERB 

 
Grups 

 
Alumnes 

Docents Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

P3-P4-P5 
Cicle 
Inicial 

25 
Rosa M  
Sílvia 

Ed.Física – Carme  
Música – Judit 
Reforç –  Carme 
/Teresa 
Anglès – Montse T/ 
Lorena 
Religió – Montse C 

Aula 
d’Infantil 
i 
Aula Cicle 
Inicial 

 
Pati 
Poliesportiu 
Aula 
d’informàtica 

Cicle Mitjà 
Cicle 
Superior 

25 

Teresa 
Montse T 
Carme 
 

Música – Judit 
Anglès – 
Laura/Lorena 
Religió/Plàstica – 
Montse C 
Ed.Física – 
Carme/Edu 

Aula de Cicle 
Mitjà 
i 
Aula de Cicle 
Superior 

Pati 
Poliesportiu 
Aula 
d’informàtica 

 

Personal d’atenció educativa: 

Grup Alumnes PAE Espai 

Cicle Inicial 1 Logopeda (1h) Aula desdoblament 

Cicle Inicial 1 Vetlladora (13h) Aula desdoblament 

Cicle Mitjà 1 Logopeda (1h) Aula desdoblament 

ESBARJO 

Els alumnes sortiran a la mateixa hora al pati respectant els diferents grups estables que 

tindran delimitat el seu espai de joc. 

Les zones de joc són: sorral, gespa infantil, pista, bosquet, bosquet/porxo, gespa primària. 

MENJADOR:  

Sala polivalent. Es respectaran els grups estables de convivència que s’asseuran junts en 

una o dues taules. 

ACOLLIDA MATINAL: 

Sala Polivalent. Coincideixen diversos grups estables de convivència per tant s’establiran 

les mesures bàsiques de protecció. 



Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

ÀGER 

Per la porta principal de l’escola entrarà l’alumnat de CS fent fila davant l’escala i CM farà 

fila a la paret de l’escala. Per la porta del pati dels petits entrarà l’alumnat de CI fent fila 

davant de l’escala i EI farà la fila a la paret de l’escala. 

Per entrar, primer ho faran els de la classe de CS i CI simultàniament cadascú per la seva 

porta, que passaran directes pel vestíbul i posteriorment els de CM i EI. 

Per sortir també es farà procurant que no coincideixin al vestíbul. 

Accés Grup Horari d’entrada i 
sortida (matí) 

Horari d’entrada i 
sortida (tarda) 

Porta principal Cicle Mitjà i Superior 9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

Porta infantil Educació Infantil i 
Cicle Inicial 

9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

 

Els alumnes que facin ús del servei d’acollida matinal seran acompanyats a la seva aula 

de referència pel responsable corresponent. 

  



TARTAREU 

A l’entrada, els alumnes faran dues files davant la porta principal de l’escola i després es 

dirigiran a l’aula acompanyats del/la mestre/a: 

- EI/CS  Fila a la paret exterior davant la porta d’entrada principal. 

- CI/CM  Fila a la barana d’accés escola pis superior. 

Si en aquell moment i segons l’horari escolar el grup es manté junt fent classe, els 

alumnes es retrobaran tots a l’aula de dalt o bé al pati. 

La sortida serà esglaonada de l’aula o aules respectives. 

Accés Grup Horari d’entrada i 
sortida (matí) 

Horari d’entrada i 
sortida (tarda) 

Principal Infantil + CS 
9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

Aula de dalt CI/CM 
9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

 

  



LES AVELLANES 

L’entrada a l’escola es farà per l’única porta existent. L’alumnat de la classe de dalt farà la 

fila d’entrada al costat de l’arbre mentre que l’alumnat de la classe de baix la farà al costat 

de la paret, com s’ha fet sempre. 

Per entrar, primer ho faran els de la classe de dalt, que passaran directes pel vestíbul cap 

a les escales i posteriorment ho farà l’alumnat de la classe de baix, que ja es queda al 

vestíbul per deixar les jaquetes i agafar les bates, així evitem que mentre s’estan canviant, 

passi la resta d’alumnes. 

Per sortir també es farà procurant que no coincideixin al vestíbul. 

Accés Grup Horari d’entrada i 
sortida (matí) 

Horari d’entrada i 
sortida (tarda) 

Principal 

Grup dels petits 
9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

Grup dels grans 
9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

 

  



OS DE BALAGUER 

Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial entraran i sortiran per la porta d’educació 

infantil, respectant les distàncies de seguretat a l’hora d’esperar-se a fora. 

Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior entraran per la porta principal.També es 

respectaran les distàncies mentre s’esperin fora. 

Accés Grup Horari d’entrada i 
sortida (matí) 

Horari d’entrada i 
sortida (tarda) 

Porta educació 
infantil 

Alumnes d’educació 
infantil i cicle inicial. 

9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

Porta principal Alumnes de cicle 
mitjà i superior. 

9:00 
13.00 

15.00 
17.00 

 

  



GERB 

L’entrada a l’escola es farà per dos accessos diferents: 

Educació Infantil i Cicle Inicial  Per la porta d’entrada d’acolllida matinal. 

Hi haurà dues zones marcades per a cada grup estable fora de l’escola i l’entrada es farà 

de forma esglaonada. 

Cicle Mitjà i Cicle Superior  Per la porta principal 

Hi haurà dues zones marcades per a cada grup estable fora de l’escola i l’entrada es farà 

de forma esglaonada. 

Accés Grup Horari d’entrada i 
sortida (matí) 

Horari d’entrada i 
sortida (tarda) 

Principal Cicle Mitjà 9:00  
13:00  

15:00  
17:00 

Cicle Superior 9:00  
13:00  

15:00  
17:00 

Porta acollida Cicle Inicial 9:00  
13:00  

15:00  
17:00 

Ed. Infantil 9:00  
13:00  

15:00  
17:00 

 

Els alumnes que facin ús del servei d’acollida matinal i menjador seran acompanyats a la 

seva aula de referència pel responsable corresponent. 

  



Pla d’actuació si es detecta un possible cas de COVID-19. 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director/a.  

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o 

simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

Davant d’un possible cas de COVID-19 hi haurà una ràpida coordinació entre els Serveis 

Territorials d’Educació i de Salut Pública. 

● No assistirà al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb 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. 

● Protocol d’actuació: 

1. Es portarà a l’afectat a un espai separat d'ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. La família es posarà en contacte amb el seu CAP de referència per valorar i fer 

les actuacions necessàries. 

5. Si els símptomes són greus des del centre es trucarà al 061 i s’avisarà a la 

família. 

6. Els centres contactaran amb l’inspector per informar del cas. 

7. Els centres contactaran amb el Servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el Servei de Salut Pública. 

8. La direcció del centre farà el registre dels casos de simptomatologia detectats a 

l’escola al llarg del curs escolar. 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per 

valorar i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per aSARS-CoV-

2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el 

resultat.  

En cas que  es confirmi, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 

seguiment dels contactes estrets. 



Els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantiran 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, el 

tancament total o parcial del centre educatiu.  

Les  decisions al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de 

la valoració,  per part de l’autoritat sanitària. 

Els tancaments parcials o totals dels centres seran donats per: 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable . Quarantena 

de tot el grup de convivència, durant 10 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. 

● Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai.  

Quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 10 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 10 dies. 

● Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais. 

Quarantena dels grups de convivència afectats, durant 10 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 10 dies. 

  



Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Mesures de prevenció personal: 

● Distanciament físic: en els grups estables de convivència no és necessària la 

distancia física interpersonal. 

● Higiene de mans:  

1. Alumnes:  

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans  i després dels àpats. 

- Abans  i després d’anar al WC 

- Abans  i després de les diferents activitats.           

2. Personal que treballa a l’escola:   

- A l’arribada al  centre abans d’iniciar  les   classes. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats dels 

alumnes. 

- Abans i després d’acompanyar un nen/a al WC. 

- Abans i després d’anar  al WC. 

- Abans i després de mocar a un nen/a. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

3. Establir punts de rentat de mans en diferents llocs estratègics de les     

escoles. 

● Ús de  mascareta: 

Alumnes: 

● De 3 a 6 anys no és obligatòria, tot i que els alumnes entraran i sortiran a 

l’escola amb mascareta. 

● De 1r a 6è l’ús de mascareta es obligatori i l’haurà de dur posada tot el dia, 

exceptuant les hores del pati amb el grup bombolla. 

Personal docent: 

● Obligatòria sempre a tot el personal del centre. 

  



● Requisits d'accés a les escoles: 

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

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

infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors. 

- Malalties respiratòries greus  que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

- Les famílies són les responsables de l’estat de salut dels seus fills/es. Cal 

que portin signada la declaració responsable. 

Ventilació, neteja i desinfecció: 

● Ventilació: Les instal·lacions interiors de les escoles  s’han de ventilar abans de 

l’entrada i sortida dels alumnes, i 3 vegades més durant el dia almenys 10 minuts 

cada vegada. 

● A les classes, si és possible, deixar les finestres obertes i/o porta. 

● Neteja: La desinfecció dels espais de les escoles es faran diàriament. 

Gestió de residus: 

● Els mocadors i les tovalloletes d’un sol ús es llançaran en contenidors amb bosses i 

el contenidor, preferiblement, ha de ser de tapa i pedal. 

● El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus, són 

considerats com  a fracció resta i, per tant, es llançaran al contenidor de rebuig. 

 

Annex 1  Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. 

 

Annex 2  Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció. 

 



 

Annex 1 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

 
Si el vostre fill, filla o infant tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta: 
 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

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

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

Calfreds 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 

 

 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

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

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

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 
 
 

 

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

 

 

 

 

 



 

Annex 2.  

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 
 

 

+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 
   +  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 

ascensors 

      

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 

amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 

      

Aixetes       

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

      

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

     

Fotocopiadores      



 

 

 
 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC 
INTERIORS 

Ventilació de 

l’espai 
   +  Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 

les mans 

      
37 

Terra       

Materials de 
jocs 

 n    També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

   
Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n    

Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots,      Amb aigua calenta: 

coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 

  Sense aigua calenta: 

  desinfecció en dilució de 

  lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua       

Taules i safates        

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 

usos diversos 

      

Terra       



 

 
 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       

Especialment després de l’ús 
massiu (després del pati, 

després de dinar) i sempre al 

final de la jornada. 

Inodors      

Terra i 

altres 

superfícies 

     

Cubells de 

brossa o 

compreses 

      


