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1. INTRODUCCIÓ 

Des del claustre i l’Equip directiu de l’Escola Los Castellets hem treballat conjuntament per donar 

una resposta organitzativa, planificada i consensuada, per l’obertura del centre el proper curs 

2021-22.  

Tota la comunitat educativa hem de ser co-responsables i fer possible una tornada presencial, 

donant màxima prioritat a establir totes les mesures higièniques, socials i educatives per poder 

garantir la seguretat d’alumnes i mestres seguint els criteris de prevenció, organització i gestió que 

detallem en aquest document.  

Aquest Pla Organitzatiu d’Obertura s’ha concretat a partir de les Instruccions d’inici de curs 

2021-22 dels centres educatius de Catalunya així com el Pla d’actuació per al curs 2021-22 

per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 (30.09.2021), Noves  

orientacions sobre  ventilació  en  els  centres educatius  en  el marc  de  la covid-19 

(11.1.2021), Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021 (9.07.2020) i Gestió de casos Covid als Centres Educatius 

(13.08.2020). Annex al “Procediment d'actuació enfront de casos d’infecció pel nou 

coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20).”  

2. DIAGNOSI DE CENTRE 

El confinament del curs 2019-20 va suposar un gran repte i aprenentatge per docents, alumnat i 

famílies. Vam treballar per arribar a totes les famílies i detectar possibles desigualtats  o falta 

d’equipament informàtic, es va acompanyar als diferents membres de la comunitat educativa per 

resoldre tots els dubtes sorgits durant aquest període i vàrem aprendre a desenvolupar-nos en 

l’entorn virtual, cosa que ens va suposar un gran esforç, sobretot en la comunitat de petits i 

mitjans, on té molt pes la manipulació com a mitjà d’aprenentatge. 

Les coordinadores TAC i tutores van treballar intensament per activar el Google Classroom per la 

comunitat de grans de la ZER Terra Alta Nord durant les primeres setmanes de confinament, que 

després es va ampliar també al grup de 1r de cicle mitjà. En un inici, les activitats eren 

compartides, però pel tercer trimestre es va agrupar l’alumnat per grups naturals a cada escola. 

Des de l’inici, les tutores van estar en contacte amb les famílies i l’alumnat per via telefònica, 
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Whatsapp i correu electrònic.  

Es va realitzar una diagnosi a partir de les aportacions i reflexions, tant del claustre com de les 

famílies, pel que fa a l’experiència del tancament de l’escola durant el primer confinament i valorar 

els aspectes positius i els que podien millorar.  

En acabar el curs 2020-21 es va tornar a valorar des del claustre com havia funcionat en el cas 

d’alumnes confinats i tot aquest recull ens ha permès organitzar i perfilar més el nostre Pla de 

Contingència en cas de possible nou confinament (punt 8 del document). 

 

3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE SALUT. 

Totes les mesures estan  adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de 

casos i contactes. El distanciament físic és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que 

tinguin un  contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

 

 3.1. Requisits d’accés a l’escola 

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula  per sobre 

de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*,  fatiga, dolors 

musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea,  pèrdua d'olfacte o gust en 

infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre  quadre infecciós.  Cal tenir present 

que la variant delta cursa més freqüentment rinorrea, ordinofàgia i cefalea. 

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

10 dies anteriors. 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només  s'haurien de 

considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres  manifestacions de la llista de 

símptomes. 

En cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat si contrau la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la 

família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat presencialment al centre educatiu.  
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Totes les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

Hauran de presentar degudament signada, abans d’iniciar el curs, una declaració responsable 

per poder portar el seu fill/a a l’escola. En aquesta declaració, cada família es compromet a vetllar 

per la seguretat de tota la comunitat educativa, infants i mestres, i a comunicar, a la direcció del 

centre i el més aviat possible, la detecció d’algun dels símptomes relacionats amb la Covid-19 

(Annex 1 Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

COVID-19). A més, es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que: 

 Es trobi en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  

Si el fill/a presenta, o ha presentat en els darrers 10 dies, febre o febrícula, tos, dificultat per 

respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar o dolor muscular, la 

família no podrà portar l’infant a l’escola, i s’ha de posar en contacte amb l’escola i amb el centre 

d’atenció primària més proper. A l’entrada de l’escola no es prendrà la temperatura a l’alumnat. 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del departament de 

prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els infants. 

 3.2. Higiene de mans 

Els diferents punts de rentat de mans al centre es distribuiran de la següent manera: 

1. Entrades principals (gel hidroalcohòlic) 

2. Aules dels grups estables (gel hidroalcohòlic) 

3. Despatx (gel hidroalcohòlic) 

4. Lavabos: EI, Primària, Docents, menjador (dispensadors sabó) 

5. Menjador (dispensadors sabó) 

6. Biblioteca (gel hidroalcohòlic) 

7. Gimnàs (gel hidroalcohòlic) 

8. Sala de mestres (gel hidroalcohòlic) 
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En infants, es requerirà rentat de mans: 

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

▪ Abans i després dels àpats. 

▪ Abans i després d’anar al WC. 

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

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

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

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

▪ Abans i després d’anar al WC. 

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

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

  

3.3. Ús de mascareta 

Tal i com s’especifica al Pla d’escoles 2021-22 per a la covid-19, alumnat i docents hauran de 

venir a l’escola amb la mascareta posada. De la mateixa manera ho hauran de fer totes aquelles 

persones que entrin al centre i no formin part dels grups estables: familiars, monitors (menjador, 

extraescolars), personal de neteja/manteniment, membres de la brigada, … La mascareta indicada 

en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la  norma UNE. 

 

Dins d’un grup estable no serà necessari l’ús de mascareta (alumnes), però si en espais comuns si 

no es pot assegurar la distància d’1,5 metres entre alumnes de diferents grups estables; si el grup 

es troba sol al pati també se la podran treure. Cada infant ha de dur un estoig/bosseta amb el nom, 

que sigui fàcil d’identificar per guardar la seva mascareta de forma segura. 

En el cas dels docents serà obligatòria durant tota la jornada lectiva, encara que estigui dins del 

seu grup estable. 
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4. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els espais interiors. 

Per aquest motiu, es ventilaran les instal·lacions abans de les entrades, després de les sortides 

dels infants (matí i tarda) i durant tot el pati, entre 10 i 15 minuts cada vegada. Es recomana fer-ho 

amb les finestres, porta de l’aula i passadissos obertes per generar fluxos d’aire creuats per tal que 

corri i evitar la suspensió del virus en aerosols més petits d’acord amb les noves orientacions 

publicades l’11/01/2021. 

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

(tardes) a càrrec de l’equip de neteja contractat per l’Ajuntament. 

Per tal de garantir la desinfecció de dispositius i material manipulatiu/jocs es disposarà a cada aula 

d’un dosificador amb alcohol de 70º. En cas d’utilitzar un espai no destinat a acollir un grup estable 

(gimnàs, biblioteca, ...) o material d’ús comú (joguines pati, jocs, ...) es procedirà a la seva 

desinfecció abans de tornar-ho al lloc si ha de ser manipulat per altres alumnes d’un grup estable 

diferent i se’n ventilarà l’espai. Serà en aquests casos on l’alumnat podrà participar d’aquest 

procés sota la supervisió de les mestres, si es considera oportú. 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 

condicions d'higiene. 

 

5. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DOCENTS I ESPAIS 

L’Escola Los Castellets, tot i tenir 46 alumnes el proper curs, no ens podem definir com un únic 

grup estable d’acord amb les instruccions rebudes pel Departament d’Educació cosa que ens ha 

fet re-organitzar grups, espais i projectes dels darrers cursos. 

La proposta pedagògica pel proper curs 2021-22 atén a la voluntat de seguir aprenent i compartint 

entre iguals modificant les comunitats d’aprenentatge.  

  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Escola Los Castellets – ZER Terra Alta Nord 

Pla d’Organització d’Obertura de l’Escola Los Castellets – Curs 2021-22 
 

8 

5.1. Grups estables Escola Los Castellets. 

Tot i distribuir l’alumnat amb dos grups estables de convivència, farem els següents agrupaments 

seguint criteris pedagògics: 

Grups estables Agrupament Alumnat 

1- EI  i CI 
P3, P4, P5 11 

1r i 2n CI 12 

2- CM i CS 
1r i 2n CM 8 

1r i 2n CS 15 

 

Aquests grups estables ens permetran seguir realitzant activitats i fer projectes d’acord amb la línia 

pedagògica del centre, així com poder disposar de dos espais en cas d’agrupaments internivells. 

  

5.2. Entrades al centre. 

Seguirem fent les entrades relaxades entre les 8’55 i les 9’05h durant el matí i de 14’55 a 15’05h a 

la tarda tot donant deu minuts per rebre l’alumnat a l’escola. En entrar al centre l’alumnat es 

rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic, mantindrà la distància sanitària i portarà la mascareta fins 

a la seva aula.  

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Porta lateral esquerra 

(Magatzem Parrí) 
EI  i CI 8’55-9’05h 

       14’55-15’05h 

13’05-13’15h 

        16’50-17h 
Porta principal CM i CS 

 

Les famílies podran accedir 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 (1’5m). Durant el període 

d’adaptació a P3, les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de 

prevenció i seguretat esmentades i les indicacions de les mestres. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Escola Los Castellets – ZER Terra Alta Nord 

Pla d’Organització d’Obertura de l’Escola Los Castellets – Curs 2021-22 
 

9 

5.3. Organització lectiva de grups i docents. 

AGRUPAMENT ALUMNES ESPAI PERSONAL DOCENT PAE PERSONAL NO DOCENT 

ESTABLE ESTABLE 
 

TEMPORAL TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

EI 11 Aula Infantil 
Núria 
Vandellòs i 
Isabel Ortega 

1.Míriam Rius 

(MLLE) 

2. Josep Basco 

(MMU) 

3. Mateu Martínez 

(MEF) 

4. Joan Eiximeno 

(MEE) 

5. Paula López 

(MRE). 

 

 
Maijo 

Tremoleda 
(EAP) 

 
 

Cristina Asens 
(Treballadora 

Social) 
 
 

Guadalupe 
Pedret 

(CRETDIC) 
 

Agnès 
Pallissé 

 
(suport 

educatiu i 
monitora 

menjador) 

Rosa 
Avante 
(assessora 
plàstica) 
 
 
Conxi de la 
Cruz 
 (suport 
menjador) 

C.Inicial 12 
Aula cicle 

Inicial 
 

Carme Gómez 

C.Mitjà 8 
Aula  

cicle mitjà 

Olga Serrano/ 
Carlos 
González 

C.Superior 15 
Aula cicle 
superior 

Isabel Bernal 

 

L’organització de grups de convivència estables ha de facilitar la traçabilitat de casos possibles 

que es donin en els centres educatius. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té 

més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest 

grup, amb la finalitat de preservar-ne la capacitat de traçabilitat.  

 5.4. Torns de pati. 

Per sortir al pati, seguirem realitzant dos torns diferents: 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Pati 
1- CM i CS 10’30h 11h 

2- EI i CI 11h 11’30h 
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Els grups d’EI i CI accediran al pati des de les seves aules i els grups de CM i CS ho faran des 

dels accessos del passadís de primària. 

5.5. Espais. 

Al centre, disposem, a banda dels espais de cada grup estable, d’altres espais específics d’ús 

esporàdic: biblioteca, gimnàs, menjador i aules de suport. Cada cop que hi hagi un canvi de grup 

d’aquests espais es procedirà a desinfectar el material d’ús comú utilitzat i ventilar-lo. En el cas 

que sigui possible, demanarem la implicació de l’alumnat per sensibilitzar-lo sobre mesures 

higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19. Sempre que es pugui compaginar 

amb l’activitat prevista, es prioritzarà realitzar activitats a l’exterior, sobretot en el cas d’Educació 

Física. 

 

Aules diferent 

tipologia 
Grup Neteja i desinfecció 

Minimons 

(antic espai Darwin) 
EI  i CI 

Material: després de cada ús. 

Ventilació durant i després de cada ús. 

Espai: equip neteja municipal cada tarda. 

 

Gimnàs 

Tot l’alumnat sempre que no es 

pugui fer a l’exterior. 

S’utilitza com a espai per realitzar 

l’extraescolar de judo. 

Biblioteca 
Tot l’alumnat sota supervisió de 

mestres. Zona de treball EAP. 

Aula artística 

(plàstica, música i 

extraescolars) 

Aquesta aula complirà diferents 

funcions: espai d’ambient artístic i 

música, reunions amb famílies, 

anglès extraescolar. 

 

  5.5.1. Sala de mestres 

S’hi faran les reunions de claustre i s’hi concentrarà l’activitat organitzativa docent. Els dispositius 

informàtics de sobre taula seran d’ús exclusiu per docents i l’alumnat utilitzarà els ordinadors 

d’aula i els portàtils (es desplaçarà l’armari dels ordinadors portàtils cada cop que una aula ho 

necessiti).  
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Els mestres itinerants respectaran la distància a l’hora de treballar i desinfectaran els dispositius en 

acabar d’utilitzar-los. El seu lloc per dinar/esmorzar serà la biblioteca del centre on seguiran les 

indicacions de neteja, desinfecció i ventilació que marca el protocol. 

  5.5.2. Menjador 

Les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el  rentat de mans i la 

disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint  la distància física recomanada 

entre grups. 

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

diferenciada d'espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal  fer ús de la 

mascareta. 

 

6.  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

Aquest curs seguirem amb la línia organitzativa iniciada el curs anterior planificant les activitats i 

projectes conjunts amb l’alumnat del mateix grup estable. A més a més, reprendrem els ambients 

d’aprenentatge adaptant-los a la nova situació i fent-los sense barrejar alumnat d’altres 

bombolles.  

 L’Educació Física es podrà realitzar sense mascareta a l’aire lliure si es fa amb el grup bombolla 

sense mantenir distància. 

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable,  fent ús 

de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència  estable, no és 

necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada  fins al pati i, per 

tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. Seguint aquesta indicació el 

grup de CM i CS haurà de dur mascareta fins sortir al pati; els més petits no caldrà perquè tenen 

sortida directa des de l’aula. 
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 6.1. Acció tutorial. 

És responsabilitat de les docents del centre realitzar un acompanyament emocional i individualitzat 

a cada alumne/a per orientar-los en les propostes educatives de centre, participar en els espais de 

reflexió compartida entre l’equip (cohesió de claustre), així com de generar vincles amb les 

famílies durant l’acompanyament dels seus fills/es. A través de l’acompanyament i l’acció tutorial 

podrem compensar les desigualtats que detectem, fomentar l’equitat, marcar ritmes i rutines. 

Les famílies juguen un paper clau en la tasca educadora de l’escola, és per això que hem de 

vetllar per generar més vincles entre escola - famílies i crear una comunitat educativa més estreta 

per avançar junts i donar valor a la tasca que li correspon a cada part. 

6.2. Impuls cultura digital. 

Després de l’experiència del primer confinament, les mestres del claustre creiem convenient 

orientar part de l’activitat lectiva cap a un model d’aprenentatge híbrid, amb presencialitat al centre, 

però que faci ús de les plataformes telemàtiques de les que es disposen amb la intenció, que en 

cas de necessitat, es pugui afrontar amb garanties el procés d’ensenyament i aprenentatge des 

d’un confinament total o parcial. Per aquest motiu hem distribuït en un horari setmanal els 

dispositius digitals amb franges reservades per totes les aules. 

 A principi de curs s’obrirà correu electrònic a cada infant, des de P3 a 6è, amb el domini 

“zerterraaltanord”. 

L’objectiu pels més petits serà el de conèixer el funcionament de l’equipament i programes bàsics 

(apps, word, la xarxa), aprendre a utilitzar el correu electrònic a cicle inicial i seguir amb el treball 

iniciat del Google Classroom amb els de cicle mitjà i superior combinant-ho amb la llibreta 

d’aprenentatge. Amb aquests últims, l’entorn virtual serà utilitzat per fer algunes sessions a l’escola 

a fi d’ensenyar-los les utilitats i s’enviaran tasques complementàries cada setmana per fer a casa. 

Si l’organització ens ho permet, en aquestes sessions, intentarem que hi hagi dues mestres a 

l’aula per poder atendre i acompanyar l’alumnat degudament. 

A la pàgina web, s’hi troba l’apartat “Internet segura” adreçada a les famílies (cal prendre 

consciència dels riscos i conseqüències que pot comportar un ús indegut d’aquest recurs) així com 

de l’apartat “Documents famílies” on s’hi poden descarregar els models de documentació que, en 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Escola Los Castellets – ZER Terra Alta Nord 

Pla d’Organització d’Obertura de l’Escola Los Castellets – Curs 2021-22 
 

13 

algun moment del curs, poden requerir amb més urgència ser presentats al centre. 

 6.3. Projectes entorn proper. 

Volem continuar aprofitant l’oportunitat de descobrir el nostre entorn més proper i des de la ZER 

iniciarem un projecte comú per fer-ho. Utilitzarem diferents espais naturals propers per seguir 

fomentant la curiositat de l’alumnat i creant vincles més estrets amb els seus orígens per seguir 

amb el projecte de Motxilles Exploradores i el projecte lligat al llibre de lectura de cada aula que es 

contextualitza en el nostre poble: “Xirolet i la figuera de Menares” (EI i CI) i “L’àvia que perdia les 

paraules”. 

Amb aquests projectes pretenem seguir reforçant l’aliança amb la Fundació El Solà i crear-ne de 

noves amb d’altres entitats i/o associacions locals. A partir de sortides i activitats planificades 

descobrirem les característiques històrico-culturals, geogràfiques, la relació de la vegetació 

autòctona i el temps, la fauna, tradicions antigues per conèixer les actuals, ...  

6.4. Comunicació famílies. 

Aquest curs 2021-22 es farà arribar una infografia resum amb les novetats més importants la 

setmana prèvia a l’inici de les classes. El Pla d’Organització d’Obertura quedarà penjat a la pàgina 

web del centre. 

Serà molt important actualitzar les dades de contacte de cada família abans de començar el curs 

(telèfons). 

Aquest curs 2021-22, el canal de comunicació oficial entre l’escola i les famílies serà a través del 

Telegram amb l’objectiu d’unificar, en un únic canal, les informacions. S’ha organitzat un canal 

d’informacions generals per tots els/les membres de la comunitat educativa (“Escola Los 

Castellets”) i un grup privat per cada grup classe (EI, CI, CM i CS). La informació personal entre 

família i tutora es realitzarà a través de l’agenda personal de l’alumnat.  

Es prioritzen les reunions en format virtual. Si la família o el professorat considera que  per assolir 

l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures  sanitàries establertes en 

cada moment; el centre pot  valorar dur-les a terme amb un format híbrid. Per fer entrevistes 

individuals amb les famílies, es tindrà en compte la situació del moment en referència a la 

pandèmia. En cas de fer-se de manera presencial, només es permetrà l’accés a un dels dos 
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progenitors, a excepció d’aquelles famílies amb custòdia compartida, seguint les mesures de 

prevenció i salut. 

En cas que el centre funcioni com a comunitat d'aprenentatge o que tingui famílies 

que  participen en tallers, activitats puntuals, sortides, etc., es pot valorar la participació 

de  famílies sempre que s'entengui que no formen part del grup de convivència estable 

i  compleixin les mesures establertes en cada moment pel centre. A l'igual que els  professionals 

externs, aquestes persones han de mantenir la distància física recomanada, portar mascareta i 

aplicar les mesures d'higiene i prevenció. Es recomana que les  persones participants estiguin 

vacunades amb la pauta completa. 

6.5. Sortides i activitats festives. 

Pel curs 2021-22, s’han programat totes les sortides i activitats que es feien fins abans de la 

pandèmia seguint les mesures de prevenció, seguretat i higiene: sortides comarcals, mostra de 

teatre, setmana cultural i teatre en anglès. Quinzenalment, realitzarem sortides a l’entorn proper 

amb els grups estables. 

Realitzarem colònies de primària amb l’alumnat del centre al CdA de Flix entre el 13-15 d’octubre, 

no seran de ZER.  

En el cas de celebracions festives, les famílies podran accedir-hi en el cas que es celebrin a l’aire 

lliure seguint els protocols vigents.  

Segons les indicacions rebudes i l’evolució de la pandèmia, les sortides i activitats previstes poden 

ser post posades o anul·lades. 

 6.6. Organització recursos humans del centre. 

Les situacions que vivim a l’escola són ben divergents i afecten molt a l’organització i rutines 

diàries. Les docents poden estar absents al centre, diversos dies, per diferents realitats: estar 

confinats per ser contactes estrets d’un positiu, docents amb fills/es confinats, estar pendents de 

resultats d’una PCR, ... 

En aquests casos, organitzarem tots els recursos humans disponibles a fi de pal·liar les 

conseqüències d’aquests imprevistos que solen donar-se amb poques hores de marge d’acció. 
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L’ordre que seguirem per reorganitzar els recursos en aquests contextos seran els següents: 

1. Omplir les franges  lectives del grup afectat amb les hores de permanència i/o 

coordinació de les docents al centre. 

2. Suprimir els suports d’una segona mestra a una aula per atendre al grup afectat. 

3. Demanar canvis d’itinerància d’algun especialista de la ZER per cobrir alguna franja 

lectiva del grup afectat. 

4. Suspendre les franges lliures de les mestres que es necessiti durant el període de 

temps que afecti la situació al centre. Es prioritzarà el retorn d’aquestes hores quan 

l’organització escolar torni a ser normal. 

5. Prescindir de la 6ah lectiva del centre (prèvia aprovació del Consell Escolar) per 

reorganitzar les hores de les docents i atendre el grup/s afectats. Aquesta mesura 

s’adoptaria en cas excepcional i extrem. 

 

7. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19. 

En el cas que detectem possibles símptomes relacionats amb la covid-19 en un infant procedirem 

de la següent manera: 

1. La directora del centre serà l’encarregada d’aïllar-se amb l’infant a l’entrada principal del 

centre establint ventilació creuada. 

2. La directora del centre serà l’encarregada d’avisar a la família concreta per venir-lo a 

recollir, amb les mesures sanitàries adequades (mascareta i distància). Al lavabo de mestres 

disposarem d’un “kit de prevenció” amb mascaretes i termòmetre. 

3. En cas que l’infant presenti símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

La família o la persona amb símptomes contactarà 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 haurà d’estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat i la 

família amb qui conviu dependrà de la pauta completa de vacunació. En cas que finalment es 

confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 

contactes estrets. 

En cas que un alumne/grup d’alumnes estiguin aïllats a casa esperant resultats d’una PCR, des de 
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l’escola es farà un seguiment telefònic/telemàtic per continuar amb el treball pedagògic en la 

mesura de lo possible. Si l’infant gaudeix de beca de menjador pot sol·licitar el menú de cada dia 

en format pícnic que li serà portat a casa per algun membre del claustre. 

Davant d’un cas positiu, el centre contactarà amb la Referent Covid de referència, inspecció 

educativa i s’entrarà les dades actualitzades a l’aplicatiu Traçacovid. 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 

comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

 

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS  

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què 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, 

els germans poden reincorporar-se al centre educatiu.  

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes 

estrets han de fer quarantena durant 10 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 el 

període que se’ls indiqui des del Departament de Salut.  

 

Què han de fer els contactes estrets si el cas positiu es confirma durant l’horari escolar? 

El grup de convivència estable ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i 

es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu. 

El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de 

seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. 

Un cop finalitzada la jornada lectiva, l'alumnat del grup de convivència estable i els altres 

possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als 

respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per 

part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes. 
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Què han de fer els contactes estrets si el cas positiu es confirma fora d'horari escolar? 

La resta de membres del grup de convivència estable han d’anar al centre educatiu en la jornada 

lectiva següent per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR i rebre les 

instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena. Abans i després 

de fer la prova PCR, l'alumnat no podrà fer altres activitats fora del centre educatiu. 

 Si el cas positiu es confirma en les hores prèvies a l’inici de la jornada lectiva 

Els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització 

de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb 

la resta de grups de convivència estable. 

 Si el cas positiu es confirma en cap de setmana 

La direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran 

les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap 

de setmana. 

També ha d'indicar l’hora a la qual l'alumnat ha d'anar al centre educatiu el següent dilluns amb 

les dues finalitats indicades anteriorment.  

 Retorn a l'escola 

No es requereixen fer proves PCR per retornar a l’escola ni tampoc certificats mèdics.  
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

EN CAS DE CONFINAMENT 

DEL CENTRE 
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1. Introducció. 

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment 

subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les 

sanitàries. Les mesures que es vagin prenent, així com els plans de contingència, s’hauran 

d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de 

les autoritats sanitàries i l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per malalties emergents.  

Davant l’ampliació del confinament és recomanable donar continuïtat a l’activitat formativa per 

ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot 

l’alumnat. L’Escola Los Castellets, per respondre a aquesta situació estableix aquest Pla de 

Contingència sempre pendent de l’evolució de la situació per tal d’adaptar-s’hi. Aquesta 

planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la situació i unificar criteris 

organitzatius, de funcionament i, sobretot, pedagògics sense oblidar la voluntat de facilitar eines i 

espais per atendre emocionalment l’alumnat i les famílies. 

 

2. Consideracions generals. 

 El pla de contingència està subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament 

d’Educació pels seus diversos canals atenent a la situació permanentment canviant.  

 Instruccions per al curs 2021-22 dels centres educatius de Catalunya publicades el 

02.07.2021.  

 Document de treball: “Orientacions per a un escenari de possibles confinaments recurrents 

a escoles i instituts”. Fundació Jaume Bofill. 

 Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

COVID-19  de l’agost de 2021. 

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius 

per al curs 2020-2021 (9.07.2020). 

 Pla d’acció: centres educatius en línia. 
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 Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del 

tancament pel coronavirus (Xtec).  

 Comunicat de la Direcció General de Centres Públics sobre el retorn de quotes úniques. 

 Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els 

centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, 

secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de 

confinament pel Covid19.  

 

3. Organització de centre. 

  3.1.Calendari  

Atenent al desconeixement d’una data retorn als centres educatius en cas de possible confinament 

durant el curs 2021-22, el calendari escolar s’anirà revisant periòdicament. Les diferents activitats, 

sortides i festes seran anul·lades o programades de nou. Si s’escau, es pot estudiar re-formular 

activitats o festes. 

 

3.2.Coordinació de centre  

D’acord amb l’experiència del primer confinament, veiem necessàries les següents coordinacions 

la periodicitat de les quals anirà en funció del context i la durada del possible confinament:  

● Claustre docent amb presència dels especialistes de ZER: coordinacions, programació 

d’activitats, juntes d’avaluació i valoració del procés (en els claustres virtuals setmanals es 

compartirà el seguiment de l’alumnat i situació de cada família per tal de detectar possibles 

dificultats de gestió de tasques, recursos digitals i disponibilitat de temps i recursos).  

● Comissió Atenció Diversitat per fer seguiment d’alumnat amb NEE (tutores, MEE, EAP, Equip 

directiu, Serveis socials). 

● Mentre duri el confinament s’establirà un horari de reunions periòdiques de l’equip directiu. 
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 Consell Escolar: s’informarà, en tot moment, de les decisions preses en relació a les fases del 

confinament. El representant de l’ajuntament serà informat específicament. 

 Reunions direcció – AFA (gestió targetes beques menjador). 

 

L’eina de comunicació amb les famílies serà el Telegram i les trobades virtuals amb l’alumnat i 

mestres es faran per Meet vinculat a la Gsuite corporativa del centre atenent a que és un entorn 

fiable, segur i s’ajusta a les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat 

de teletreball. L’equip directiu fixarà al calendari les reunions i l’enllaç d’accés a les mateixes.  

 

3.3. Baixes i substitucions  

En el cas que sigui necessari substituir a una mestra tutora es preveu que la gestió del grup 

l’assumeixi algun membre del claustre sense tutoria. 

 

 3.4. Connectivitat i dispositius digitals  

Per tal d'abordar l'escenari de confinament actual, el Departament d'Educació ha posat en marxa 

el “Pla d’acció: centres educatius en línia”. Aquest Pla proposa diferents mesures per tal de 

garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge de l'alumnat i acompanyar professorat i famílies 

en aquest nou escenari, sempre tenint en compte criteris d’equitat (alumnat i docents) i de no 

incrementar les desigualtats socials.  

En el cas que des de l’escola detectem que hi hagi algun tipus de desigualtat en quant a 

equipament, la comissió TAC juntament amb l’equip directiu, coordinarà la gestió dels dispositius 

que s’adeqüin millor a les necessitats de l’aprenentatge a distància. 

 

3.5. Comunicació amb les famílies  

Creiem convenient distingir la finalitat de les diferents vies de comunicació entre escola i família: 

- Canal Los Castellets (Telegram): informació sobre la gestió de la fase del 
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confinament a les famílies i possibles modificacions lligades a noves instruccions del 

Departament. 

- Correu domini ZER: per gestionar les activitats de l’alumnat (educació infantil i cicle 

inicial), dubtes personals sobre les tasques i trobades virtuals/tutories 

individualitzades. 

- Google Classroom: per gestionar les activitats (cicle mitjà i cicle superior) i dubtes 

personals sobre les tasques. 

- Telegram personal docents: queden restringits al seguiment més personalitzat de 

dubtes, suggeriments, adaptacions, acompanyament d’aquelles famílies que ho 

requereixin. 

Per poder realitzar una comunicació més efectiva, a les reunions de principi de curs, s’insistirà en 

la revisió de les dades de contacte i confirmació d’ingrés als canals de Telegram per tal 

d’assegurar que les informacions arribin a totes les famílies. 

Es farà arribar a totes les famílies els correus corporatius de tot l’equip docent del centre.  

L’atenció més directa entre docents i alumnat es regirà d’acord amb l’horari lectiu del centre, és a 

dir, de 9-13’15h i de 15-17h. De manera excepcional, s’atendrà fora d’aquest horari a les famílies 

que per motiu laboral no puguin realitzar-ho d’aquesta manera. El centre s’adaptarà i serà flexible 

atenent a la situació de cada família. 

 

3.6.Coordinació amb els agents externs  

L’escola, durant el període de confinament, seguirà en contacte amb els següents agents externs: 

● La inspecció educativa.  

● Serveis Socials.  

● Serveis educatius i EAP. 

● Ajuntament.  
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● AFA.  

Amb la finalitat d’establir una comunicació més directa i fluïda amb els diferents membres de la 

comunitat educativa, es crearà un grup de Telegram de contingència per tal d’agilitzar 

informacions diverses i arribar al màxim de persones possibles amb eficàcia i eficiència durant el 

possible confinament. En aquest grup hi haurà l’Equip Directiu del centre, l’alcalde (com a 

responsable de protecció civil) i la regidora d’Educació del municipi i 2 membres representants de 

la junta de l’AFA. 

 

3.7. Aspectes econòmics  

Seguirem les indicacions de la Direcció general de centres públics pel que fa al retorn de les 

quotes i les aportacions de les famílies per a material escolar, equipaments i sortides programades 

dins l’activitat reglada que es perceben des dels centres corresponents a les setmanes que el 

centre hagi de romandre tancat.  

 

4. Organització dels professionals del centre. 

4.1.Horari del personal docent  

En el cas del personal educatiu l’horari lectiu es distribuirà en preparació de material, retorn de les 

activitats de l’alumnat, atenció directa a l’alumnat i a les famílies i reunions de coordinació docent.  

 

 4.2. Mestre Educació Especial. 

D’acord a les característiques d’algun del nostre alumnat, el mestra d’educació especial, durant el 

procés de confinament, mantindrà un contacte estret amb l’alumne/a i la família per consensuar 

pautes de treball, pactar dinàmiques, rutines i hàbits amb la finalitat de fer d’aquest espai, un 

moment de trobada,  seguiment de l’aprenentatge i emocional. 
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5. Organització curricular.  

5.1. Avaluació  

La docència es fa de forma virtual. L’avaluació tindrà en compte les observacions i evidències 

recollides fins el moment del confinament i es valoraran positivament els avenços individuals fets 

durant el temps no presencial. Es farà seguiment amb les famílies, es valoraran les possibilitats de 

cada infant i es personalitzaran els aprenentatges a assolir.  

Als alumnes amb pla de suport individual se’ls adaptarà aquest per respondre a la nova situació, 

amb coordinació amb els professionals implicats. Com sempre es posa especial cura en el 

caràcter formatiu de l’avaluació. Per això es fomentaran les activitats d’autoavaluació. Caldrà, a 

més, garantir als alumnes un retorn qualitatiu dels resultats assolits per implicar-los en el seu 

procés d’aprenentatge. S’implicarà a la família en el procés d’avaluació a través de tutories 

individualitzades. En el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui adequat, s’establiran mesures i 

suports per atendre les seves necessitats educatives per poder seguir el procés educatiu. 

En el cas que el període de confinament s’allargui més d’un mes, s’elaborarà un informe 

descriptiu, per a les famílies, tenint en compte el retorn de les activitats  i l’esforç i implicació de 

l’alumnat, ja que és un període lectiu i, per tant, avaluable. En aquest document s’hi recollirà els 

objectius pedagògics, la visió de les famílies i l’alumnat i el seguiment individual del procés 

d’aprenentatge on es prioritzaran els aspectes emocionals als acadèmics.  

 

 5.2. Autoavaluació 

Seguint les indicacions del paràgraf anterior, es programarà una activitat d’autoavaluació a través 

de la tutoria individual amb l’objectiu que l’alumnat prengui consciència del seu grau d’implicació, 

dedicació, esforç i reflexioni sobre els aspectes a millorar.  

 

 EMOCIONS I SENTIMENTS: 

- Com t’has sentit durant el confinament? I treballant a casa? 

 - Valora i/o defineix amb tres adjectius aquest trimestre. 
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- Què/Qui has trobat a faltar? 

AUTONOMIA I APRENDRE A APRENDRE: 

-  Què has après a nivell tecnològic? Has treballat còmode mitjançant Google Classroom? 

 - Quina cosa no has fet que t’hagués agradat fer de manera telemàtica? 

 - Has treballat de manera autònoma? Has necessitat ajuda? On? 

 - Què has après a nivell acadèmic?  

 - Creus que t’has esforçat tot el que podries? 

 - Què creus que hauries de millorar o practicar més? 

Preguntes confinament curs 2019-20. 

 

 6.Organització pedagògica. 

6.1. Etapa d’Educació infantil i cicle inicial  

S’establirà un contacte estret i fluid amb les famílies i, si és possible, un mínim de dos contactes 

setmanals, via videotrucada, amb el grup classe, i individual en el cas que es cregui convenient. 

Setmanalment (cada dilluns) s’enviaran activitats de caràcter globalitzat, adaptades a cada nivell a 

través del correu de l’alumnat (@zerterraaltanord.cat).  

Les tutores adaptaran les activitats a les possibilitats de cada alumne i a les seves circumstàncies. 

Es prioritzarà l’adquisició d’hàbits per fomentar l’autonomia i els aspectes emocionals.  

En els horaris setmanals s’inclouran activitats de les diferents àrees on el joc i el format lúdic siguin 

els principals conductors de l’aprenentatge. Es buscarà l’equilibri entre activitats de manipulació 

amb d’altres que requereixin un suport informàtic; som conscients que l’alumnat d’aquesta franja 

d’edat (3-8 anys) requereix d’un acompanyament constant per part d’un adult.  

En el cas d’Educació Infantil, per tal de fomentar la seva autonomia, es prioritzaran activitats que 

requereixin manipular diferents tipus de material per donar continuïtat a la línia metodològica de 

l’aula.  

En el cas de Cicle Inicial, es proposaran, a més a més, activitats més concretes del treball per 

fomentar el gust per la lectura, escriptura de textos senzills i càlcul amb l’objectiu de seguir amb el 
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treball més sistemàtic de l’aula, tot ajudant-los a organitzar-se i descobrir maneres creatives 

d’aprendre.  

 

6.2. Cicle mitjà i superior:  

S’establirà un contacte estret i fluid amb les famílies i, si és possible, un mínim de tres contactes 

setmanals virtuals amb el grup classe, i individual en el cas que es cregui convenient on es 

treballaran aspectes emocionals, d’acompanyament acadèmic i resolució de dubtes. 

Setmanalment (cada dilluns) es penjaran totes les activitats mitjançant la plataforma Google 

Classroom. El venciment de les activitats serà l’últim dia lectiu de cada setmana (divendres), 

afavorint així la planificació de l’alumnat. Les tutores/especialistes adaptaran les activitats a les 

possibilitats de cada alumne i a les seves circumstàncies incloent activitats d’autoavaluació.  

La finalitat de les activitats per a aquesta franja d’edat (8-12 anys) serà el foment d’activitats més 

sistemàtiques d’aula: fomentar el gust per la lectura, la lectura com a accés i suport a 

l’aprenentatge, escriptura i comprensió de textos, càlcul i activitats interdisciplinars que fomentin el 

treball entre iguals. També serà un objectiu concret desenvolupar la competència d’Aprendre a 

Aprendre: ajudar a l’alumnat a desenvolupar l’autonomia, acompanyar-los en la cerca de maneres 

creatives d’aprendre, organitzar-se, prendre i ser responsables de les conseqüències de les seves 

decisions. 

 

7. Acció tutorial. 

Els escenaris de cada família són diversos i, atenent que som més conscients dels condicionants 

socials i familiars en els què es troben, hem de ser capaços d’acompanyar l’alumnat vulnerable per 

revertir les desigualtats i fomentar l’equitat. 

7.1.Seguiment alumnat  

La tutora de cada grup coordinarà la informació del seu alumnat vetllant per l’acompanyament 

emocional i d’aprenentatge. Durant la primera setmana, es farà una ronda de trucades a cada 

família per tal de conèixer, de primera mà, quin és el seu context i detectar així possibles 
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necessitats; la comunicació haurà de ser estreta en tot moment.  

En el cas que no s’hagi pogut fer el seguiment d’un alumne en els transcurs d’una setmana, la 

tutora pertinent es posarà en contacte amb la seva família. 

 La tutora ha de transmetre tranquil·litat a l’alumnat; sense tranquil·litat és difícil aprendre. És molt 

important l’acompanyament grupal mitjançant les trobades virtuals per seguir mantenint el vincle 

de pertinença al grup sense que cap alumne/a se’n quedi fora.  

 

7.2. Seguiment famílies  

La tutora mantindrà obert el canal de comunicació amb les famílies per tal de guiar-les, 

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. Els i les mestres de l’equip 

docent que no tenen assignada tutoria acompanyaran i reforçaran en aquesta tasca a les tutores. 

La comunicació es farà principalment per Telegram i, si s’escau, videoconferència i/o telefònic. 

S’aplicarà el principi d’equitat i de sostenibilitat.  

En el cas que no s’hagi pogut contactar amb una família en el transcurs d’una setmana, des de 

l’Equip directiu es contactarà amb l’Ajuntament i/o Serveis Socials per conèixer quin és el seu 

context. 

 

8. Valoració del procés. 

8.1. Famílies 

Per tenir una visió més global realitzarem una enquesta a les famílies per valorar el 

desenvolupament del procés en relació a: 

 -  Cicle de l’alumne/a: 

 - Valoreu la gestió del treball telemàtic 

 - Què ha funcionat bé, segons el vostre criteri, pel que fa al treball telemàtic? 

 - Què ha funcionat malament? Volem que ens feu arribar les vostres propostes de millora. 

 - Com ha estat la comunicació entre escola i família? 
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 - Els canals de comunicació emprats, han satisfet les vostres necessitats? 

 - Ens cas de valorar la pregunta anterior amb una puntuació de 5 o menys, explica’ns- en 
el motiu. 

- Us ha estat difícil compaginar el treball telemàtic del vostre fill/a amb el vostre context 
familiar? 

- Altres suggeriments 

Preguntes confinament curs 2019-20 

 

Aquest feedback ens permetrà redissenyar una resposta més concreta i adaptada a la realitat i 

necessitats detectades.  

 

8.2. Alumnat 

Abans del retorn a les aules es realitzarà una trobada virtual de grup per valorar el procés de 

confinament i informar dels aprenentatges que es reprendran en format presencial a l’escola, així 

com les mesures d’higiene i seguretat que haurà indicat el Departament. 

 

8.3. Claustre 

Acabat el període de teletreball es realitzarà un claustre de reflexió de la pròpia tasca i es tindran 

en compte les propostes de millora a partir de les respostes del qüestionari passat a les famílies. 

Ens caldrà debatre exhaustivament sobre els següents aspectes: 

- Què hem après? 

- Què ens agradaria mantenir? 

- Què ens agradaria que no tornés a passar? De què podem prescindir? 

- Propostes de millora. 

- Quins reptes ens hem trobat? 
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ANNEX 1:  

PLA DE CONTINGÈNCIA DE NETEJA ESCOLA PÚBLICA LOS CASTELLETS 

 

 Número de treballadores: 2 noies + 1 empresa de suport Vellesa Digna. 

 

 Hores Destinades: 5 hores (2,5 h/noia + 2 h empresa suport). 

 

 Horari de Neteja: 17 h. a 19:30 h. 

 

 Freqüència Neteja: 1 vegada al dia, quan s’acabi l’activitat escolar.  

 

 Ventilació: 2 hores mínim, després de l’activitat. 

 

 Elements i utensilis: baieta, mopa i fregona. 

 

 Zona actuació: poms, portes, interruptors, mobiliari, lavabos, aules, menjador, 

cuina i ordinadors. 

 

 Productes a utilitzar: lleixiu (s’ha de barrejar 20 ml. de lleixiu per cada litre 

d’aigua), desinfectant hidroalcohòlic. 

 

 Forma de netejar:  

 

o Terra: es neteja amb aigua i lleixiu. 

 

o Lavabos: aigua, lleixiu (revisar dispensadors de sabó i paper de mans). 

 

o Material escolar: amb gel hidroalcohòlic. 

 

o Resta (poms, mobiliari...): amb la barreja d’aigua i lleixiu. 

 

o Equipament informàtic: alcohol propílic de 70º. 

 

AJUNTAMENT  

DE 

LA FATARELLA 


