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1.- INTRODUCCIÓ 

 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països 

l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la 

reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. L’actual 

evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a 

la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres 

educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat 

d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat 

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

d'oportunitats i d'accessibilitat. L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. 

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

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

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

UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, 

un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, 

protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les 

diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. 

Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres educatius, abans es 

podran curar les ferides deixades per aquesta crisi. Malgrat això, continua la situació de crisi 

sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de 

manera notable el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que 

responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles 

s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les 

mesures de protecció i la traçabilitat. 

Bona part dels països del nostre entorn iniciaran el curs escolar 2020-2021 en un context de 

normalitat. Les darreres dades d’evolució de la pandèmia i del baix índex de contagi dels 

infants i joves que ha anunciat l’Organització Mundial de la Salut ho justifiquen. Tot i això, 

caldrà adoptar una actitud de prudència i introduir les mesures de seguretat sanitària que 

puguin correspondre.  

Aquest document explicita quin és  el pla d’organització d’obertura dels centres de la ZER 

Alta Ribagorça pel curs 2020-2021. 

 

 

 



3 

 Generalitat de Catalunya 

 Departament d’Educació 

 ZER Alta Ribagorça 

 Vilaller  

 

2. DIAGNOSI 

 

Els centres que formen la ZER Alta Ribagorça (Escola Vidal i Abad de Vilaller, Escola Vall de 

Boí i Escola d’Espluga de Serra), van reobrir les seves portes al mes de juny del curs 

2019/2020. Per tal de fer-ho es va redactar un pla de reobertura que va oferir les activitats 

següents: 

  Acció educativa presencial. 

  Atenció personalitzada. 

  Atenció tutorial en grups reduïts. 

  Acollida. 

 

L’experiència d’aquesta reobertura i la valoració que se’n va fer, va estar positiva ja que es van 

dur a terme les activitats ofertades amb normalitat sense cap incidència. 

La resposta adaptativa pel que fa a l’àmbit organitzatiu i pedagògic va estar adaptada a la 

realitat de cascun dels centres i amb uns mateixos criteris a nivell de ZER. 

El període de no presencialitat (març-maig) es va resoldre amb una bona coordinació entre el 

professorat i les famílies i la utilització de diverses plataformes educatives (wix, sites i 

classroom). Aquestes van permetre la continuïtat de l’activitat escolar en una situació 

d’emergència sanitària. Pels curs vinent 2020-2021 es planteja unificar aquestes plataformes a 

nivell de ZER. 

 

3.- ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES, PROFESSIONALS I ESPAIS. 

 

 

ESCOLA ESPLUGA DE 

SERRA 

 

PROFESSIONALS 

 

ESPAIS 

 

*GRUP ESTABLE INF/PRI 

 

*16 ALUMNES 

 

1 INF 

1 PRI 

1 PAN* 1 PMU* 

1 EE* 

 

 

CENTRE 

PATI 

     * Portaran mascareta dintre de l’escola. 
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ESCOLA VIDAL I ABAD 

(VILALLER) 

 

PROFESSIONALS 

 

ESPAIS 

 

GRUP ESTABLE INF 8 / CI 12 

 

20 ALUMNES 

 

1 INF 2 PRI 

1 PAN* 1 PMU* 

1 EE* 1 PEF* 

1 REL* 

 

PLANTA BAIXA CENTRE 

PATI SORRAL I 

GRONXADORS 

WC PLANTA BAIXA 

 

GRUP ESTABLE CM/CS 

 

19 ALUMNES 

 

2 PRI 

1 PAN* 1 PMU* 

1 EE* 1 PEF* 

1 REL* 

 

PLANTA SUPERIOR 

CENTRE 

PATI PISTA/CAMP/TIROLINA 

WC PLANTA SUPERIOR 

  * Portaran mascareta dintre de l’escola. 

 

ESCOLA VALL DE BOÍ 
 

PROFESSIONALS 

 

ESPAIS 

 

       2 GRUPS ESTABLES 

INFANTIL 

 

P3 10       P4P5 15 ALUMNES 

 

2’5 INF  

1 PAN* 1 PMU* 

1 EE*  

 

AULES INFANTIL 

PATI SORRA 

WC INFANTIL 

 

GRUP ESTABLE CI 

 

17 ALUMNES 

 

2 PRI 1 INF 

1 PAN* 1 PMU* 

1 EE* 1 PEF* 

1 REL* 

 

 

AULA CICLE INICIAL 

PATI SORRA 

WC PRIMÀRIA 

 

2 GRUPS ESTABLES CM/CS 

 

CM 14 ALUMNES 

CS 10 ALUMNES 

 

2 PRI 

1 PAN* 1 PMU* 

1 EE* 1 PEF* 

1 REL* 

 

 

AULES CM/CS 

PATI PISTA  

WC PRIMÀRIA 

  * Portaran mascareta dintre de l’escola. 

 

Per altra banda l’activitat de sisena hora de la ZER (tallers) es podrà realitzar a primària i 

sempre amb un únic grup estable. 
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Tot seguit s’especifiquen espais comuns que seran compartits com a màxim per UN grup 

estable:  

 

Escola Vidal i Abad:  

 Aula de psicomotricitat. 

 Aula TAC. 

 Aula de Música. 

 Aula d’anglès. 

 

Escola Vall de Boí:  

 Sala Blava.  

 Aula TAC. 

 Menjador. 

 

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

mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al 

grup. 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, s’intentaran fer  els suports dintre de 

l’aula, utilitzant la distància o mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula. 

 

4. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE 

L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU  

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de 

l’alumnat vulnerable, la ZER oferirà l’atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats. 

Aquesta funció anirà  a càrrec dels especialistes del centre (mestre/a d’EE, vetlladora, 

monitors/es...) o de fora del centre (EAP, CREDA, CRETDIC, CDIAP). 

Aquests professionals podran intervenir en un o diversos grups, agrupaments o centres de la 

ZER, amb les mesures de protecció adients (mascareta). 
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5.- ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES. 

 

ESCOLA ESPLUGA DE 
SERRA 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

Grup estable INF/PRI Porta d’entrada Entrada 9 h - Sortida 16.00 h  

ESCOLA VIDAL I ABAD DE 
VILALLER 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

Grup estable INF/CI Porta d’entrada Entrada 9 h - Sortida 16.30 h 

Grup estable CM/CS Porta d’entrada Entrada 9 h - Sortida 16.30 h 

ESCOLA VALL DE BOÍ TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

Grups estables INF Porta d’entrada P3/P4 – P5 Entrada 9 h - Sortida 16.30 h 

Grup estable CI Porta CI Entrada 9 h - Sortida 16.30 h 

Grups estables CM / CS                             Porta  CM i entrada principal                                                  Entrada 9 h - Sortida 16.30 h 

 

6.- ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI ESBARJO. 

Es procurarà que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això 

no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà 

mantenir la distància de seguretat o portar mascareta. 

 

Escola Espluga de Serra. Pati únic compartit per 1 grup estable. 

Escola Vidal i Abad (Vilaller). Pati únic compartit per 2 grups estables. 

 GRUP ESTABLE INF/CI: PATI SORRAL I GRONXADORS. 

 GRUP ESTABLE CM/CS: PATI PISTA/CAMP/TIROLINA. 

Escola Vall de Boí. 3 patis, dos compartits per 2 grups estables. 

 GRUP ESTABLE INF: PATI DE SORRA. SORRAL. 

 GRUP ESTABLE CI. PATI HERBA. 

 GRUP ESTABLE CM/CS: PATI PISTA PARTIDA. 

 

7.- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

 

Les reunions d’inici de curs s’intentaran fer de manera presencial (si la situació ho permet) per 

grups estables (aula) i espais diferenciats i amb menys de 10 persones. 

Respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies (es podran fer trobades 

virtuals i/o presencials amb les mesures de protecció adients). 

Les sessions de Consell Escolar es faran en format telemàtic. 
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Pel que fa al procediment de difusió i informació a les famílies, s’utilitzarà la pàgina web del 

centre, el correu electrònic, els grups de whatsapp establerts (unidireccionals) i l’agenda escolar 

de l’alumnat. 

S’oferirà la possibilitat de fer formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de 

comunicació escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre (sempre 

des de la perspectiva de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir la família 

(mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que els pugui ajudar 

en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de confinament). 

  

8.- SERVEI DE MENJADOR. 

 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància 

de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la 

distància de seguretat entre tots els comensals. 

 

ESCOLA ESPLUGA DE 
SERRA 

GRUP ESTABLE HORA DE DINAR 

Grup estable INF/PRI Menjador 13:00H 

ESCOLA VIDAL I ABAD DE 
VILALLER 

TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

Grups estable INF/CI Menjador 13:00H 

Grup estable CM/CS Menjador 13:00H 

ESCOLA VALL DE BOÍ TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I 
SORTIDA 

Grup estables INF P3/P4P5 Menjador 13:00H 

Grup estable CI Menjador 13:00H 

Grups estables CM/CS Menjador 13:30H 

 

9.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

 

9.1 Pautes de ventilació 

 

Es ventilarà les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes. 
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Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin 

d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del 

Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en 

establiments i locals de concurrència humana. 

9.2 Pautes generals de neteja i desinfecció 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 

diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció 

en espais exteriors de concurrència humana. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 

superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la 

seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. 

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, 

que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada 

producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir 

la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 

aquells de màxima concurrència. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en 

l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui 

l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents 

tipus de desinfectants, com poden ser: 

9.2.1 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé 

posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels 

lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de 

lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han 

de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

9.2.2 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol 

etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua 

(s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 

9.2.3 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que 

és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 

5 parts d'aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats 

per a ús pel públic en general i ús ambiental. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 

tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb 

alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 

vegada al dia. 

9.3 Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 

mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents 

infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i 

adolescent utilitzi el seu propi material. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors 

 
  

-  Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
 

- Taules 

 

- Cadires 

 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

 

- Aixetes 

 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment. 
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- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. La neteja principal anirà a 

càrrec de l’Ajuntament, que ja va ampliar el nombre d’hores al mes de març i les mantindrà 

mentre duri l’emergència educativa. 

 

10.- TRANSPORT 

 

S’oferirà aquest servei als alumnes de l’Escola Vall de Boí i l’Escola d’Espluga de Serra que ho 

necessitin.  

El Consell Comarcal informarà a  les famílies amb fills o filles que facin ús del transport escolar 

de les condicions especials de prestació d’aquest servei. En concret: 

• En les parades dels taxis escolars, quan es recullen i deixen els infants, és molt 

important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin 

posades les mascaretes. A l’hora de deixar els alumnes a l’Escola de la Vall de Boí, s’intentarà 

que es faci de manera esglaonada per ordre d’arribada. Cal evitar l’acumulació de famílies en 

un espai reduït. 

• És obligat complir totes les mesures de seguretat en el vehicle que estableixin els 

proveïdors dels serveis de transport escolar, d’acord amb les instruccions de l’autoritat sanitària 

i de Protecció civil (mascareta col·locada, distància de seguretat ...). Els proveïdors del servei 

informaran els centres d’aquestes mesures de seguretat perquè les comuniquin a les famílies. 

Aquest servei s’oferirà des del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Escola Vall de Boí) i des 

del Consell Comarcal del Pallars Jussà (Escola Espluga de Serra). 
 

11.- EXTRAESCOLARS. 

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

caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.  

 

ACTIVITAT 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

PROFESSIONALS ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

FANG* 12 INF/CI 

CM/CS 

Maria AULA CIÈNCIES 

DANSA* 10 INF/CI 

CM/CS 

Imma Porta AULA 

PSICOMOTRICITAT 

MÚSICA 1 INF/CI 

CM/CS 

Gerard Farré AULA D’EE 

*Activitats extraescolars de l’ Escola Vidal i Abad de Vilaller. 
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Els centres poden dur terme les extraescolars previstes, sempre caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui 

possible per la naturalesa de l’activitat realitzada 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup 

estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, 

durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment 

de la distància de seguretat. 

 

12.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. 

 

Qualsevol activitat complementària que s’hagi de fer, tindrà en compte les mesures de seguretat 

establertes en el moment de realitzar-se atenent a les indicacions del Departament de Salut i del 

Departament d’Educació.  

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

portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

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

l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de 

seguretat, rentat de mans, etc. 

 

13.- REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ. 

 

En funció de l’evolució de la pandèmia i (sempre que sigui possible), les coordinacions 

d’Equip Directiu i Centre (1 setmanal) i els Claustres (1 mensual) i Coordinacions de 

ZER seran presencials. Si el tipus de reunió és merament informativa es prioritzarà fer-

ho telemàticament. 

Els Consells de Direcció i els Consells Escolars es faran telemàticament. 

ÒRGANS  TIPUS DE REUNIÓ  FORMAT DE LA 

REUNIÓ  

 PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu  Coordinació Presencial Una per setmana 

Claustre Planificació Presencial Un al mes 

Coordinació de 

Centre 

Coordinació Presencial Una per setmana 
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Consell Escolar Planificació Telemàtic Dos per trimestre 

Consell de Direcció Planificació Telemàtic Un al mes (com a 

mínim) 

Coordinació de ZER Coordinació Presencial Un al mes 

 

 

14.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE 

COVID-19. 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 

directora. 

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

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

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. En cas de 

detectar una sospita de cas hi haurà una ràpida coordinació entre els serveis territorials 

d’Educació i de salut pública. 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. 

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

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

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

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

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 
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Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 

de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per 

part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT PER 

A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO/A 

FINS QUE 

EL/LA VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A 

LA FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

Infantil/Primària Espluga: Sala de 

professorat. 

Vilaller:  

Aula Psicomotricitat/ 

Aula d’EE. 

Vall de Boí:  

Aula d’EE. 

Docent del grup 

estable o docent 

que el/la té a l’aula 

en el moment de la 

detecció.  

Tutor/a o un 

membre de l’equip 

directiu. 

Direcció 
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Seguiment de casos: 

 

ALUMNE/A DIA I HORA DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 

DEL PROTOCOL 

SEGUIT I 

OBSERVACIONS 

(Incloure nom de la 

persona que ha fet 

les actuacions i el 

nom del familiar que 

l’ha vingut a buscar) 

PERSONA 

DE SALUT 

AMB QUI ES 

MANTÉ EL 

CONTACTE 

(CAP) 

PERSONA 

REFERENT 

DEL CENTRE 

(Mantindrà el 

contacte amb salut i 

farà seguiment del 

cas). 

    Direcció 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

 

 No assistir al centre 

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: 

 

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 

direcció del centre. 

 Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets 

i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està 

en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer 

el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com 

el dels seus possibles contactes. 
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15. SEGUIMENT DEL PLA. 

 

Per fer el seguiment el Consell de Direcció es reunirà mensualment (i sempre que sigui 

necessari) i tractarà els següents apartats: 

 

 Responsables. 

 Possibles indicadors. 

 Mesures de seguretat. 

 Propostes de millora. 

 Seguiment de possibles casos. 

 

16.- PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT. 

 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. Es 

recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho 

indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants  han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir 

rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant 

com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.  

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

distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es faran  

de forma ordenada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i 

aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà a ser possible per una 

única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. 

Per altra banda, els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els 

passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 
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17.- PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT PARCIAL O 

TANCAMENT DEL CENTRE.  

 

 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

 

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE/A 

 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DE CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

INFANTIL Material imprès i 

digital. 

1/2 cops setmana Quinzenal Mensual 

CICLE INICIAL Classroom 2 cops setmana 

mínim 

Quinzenal Mensual 

CICLE MITJÀ Classroom 2 cops setmana 

mínim 

Quinzenal Mensual 

CICLE SUPERIOR Classroom 2 cops setmana 

mínim 

Quinzenal Mensual 

 

 

18.- ORGANITZACIÓ DE LA ZER (HORARIS): 

 

La distribució horària de la ZER Alta Ribagorça apareix al document de la Programació General 

Anual pel curs 2020-2021. 

 

 

 

 

 


