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1-Introducció i objectius del document 

 

D’acord amb les indicacions del Departament d’Educació hem elaborat un Pla                     

d’actuació per al nou curs 2021-22 per als infants, adolescents i joves del centre, els 

quals han de gaudir de la major seguretat conjuntament amb el professorat i membres 

de la comunitat educativa. 

Aquest Pla esdevindrà l’eina bàsica  de l’organització interna dins l’espai escolar de l’ 

alumnat. El centre ha desenvolupat un programa a partir dels grups bombolla que ha 

afavorit que el nombre de confinaments hagi estat poc perceptible assegurant en tots 

els espais del centre la posada en marxa de totes les mesures de control. 

El curs 2020-2021 ha estat sense cap mena de dubte  un laboratori per a experimentar 

noves situacions per al control del COVID a nivell escolar i per implementar noves 

fórmules en el procés de digitalització del centre, classes síncrones, reunions 

telemàtiques amb les famílies i professorat etc 

“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 

reestableixi 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.” 

“En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i 

amigues i els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en 

la seva salut física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i 



 

conductual. En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament 

social són dos dels riscos més grans que pot comportar la situació de confinament.” 

És en aquest sentit tal com recullen les instruccions del Pla, que caldrà disposar de 

diferents escenaris a fi d’ adaptar-nos fàcilment a les possibles circumstàncies que se´n 

derivin, alhora que caldrà estimular les relacions virtuals entre l’alumnat, en cas de 

confinament, evitant i cuidant però la pèrdua de sentiment de grup i el suport emocional, 

especialment els casos més vulnerables a nivel personal. 

Aquest curs 2021-22 

S’aplicaran algunes instruccions adequades a la nova realitat del COVID i que poden 

evolucionar depenen de les circumstàncies: 

-100% de presencialitat a tots els diferents nivells educatius 

-Es mantindran els grups bombolla 

-Flexibilització de les quarantenes, depenen de les pautes de vacunació o del fet 

d’ haver contret la malaltia anteriorment. 

-l’ús de la mascareta és manté des de 1r de primària i és recomanable a EI (P4,P5) 

-Als patis es mantindrà l’ ús de la mascareta. 

-Les entrades i sortides continuaran essent esglaonades 

-Les persones en simptomatologia no podran entrar al centre. 

-Es mantindrà el protocol de neteja i ventilació que ja hem desenvolupat el curs 

2020-21 

-Es mantindran les reunions telemàtiques amb les famílies i aquestes no 

accediran al centre 

-Es mantindran preferentment les reunions telemàtiques  amb els equips docents 

o bé es realitzaran en espais oberts preferentment. 

 

 

 

2-Trets de singularitat del centre 

 

El centre per pròpia natura disposa d’uns grups reduïts i alhora personalitzats que 

afavoreix la minorització del risc i una major capacitat de flexibilització d’avant la 

pandèmia, d’ aquesta manera els grups classe, esdevenen grups estables de treball, 

tret en el moment que es desenvoloupen matèries de modalitatat o optatives. 

Grups classe:  al voltant de 12 alumnes. 

Aquesta estructura es manté en les diferents etapes educatives: 

Educació Infantil 

Primària  



 

Secundària Obligatòria  

Batxillerat. 

  

 

3-Organització pedagògica en el cas de confinament parcial o total del centre. 

Donat el al nivell de personalització no caldrà, llevat de casos singulars establir 

desdoblaments d’ atenció ni un suport addicional al seguiment tutorial que ja es fa de 

manera habitual. 

Fomentarem l’ús de recursos telemàtics a l’aula per  si ens cal un model telemàtic 

asincrònic en el cas de confinaments parcials del nostre alumnat que viu en diferents 

municipis i barris de l’ entorn, d’ aquesta manera podem assegurar la connectivitat del 

centre al domicili familiar i mantenir la activitat presencial al centre. El treball en el 

sistema de plataformes o material digital també esdevindrà una eina útil en tot aquest 

procés. 

El centre establirà en la primera setmana del nou curs un pla de formació adreçat al 

professorat a fi de consolidar les eines TIC més necessàries per tal d’adaptar la 

metodologia escolar a la programació digital. 

Des de la tutoria es vetllarà per al seguiment emocional de l’ alumnat. 

 

 

4- Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut 

 

Pels trets d’identitat del centre, aquest entén que els grups estables són els formats per 

les diferents etapes o agrupacions de nivells entre els quals es generen habitualment 

relacions de treball estables al llarg del curs. (Educació Infantil, Primària, Secundària, 

Batxillerat). 

El centre intentarà que la intervenció de professionals en els diferents nivells descrits 

sigui el mínim tot i que hauran d’intervenir els professionals especialistes dels diferents 

programes desenvolupats en el marc de la PGA i el Programa lingüístic del centre. 

A partir d’ aquestes premisses el centre aplicarà les recomanacions establertes per part 

del Departament d’ Educació, Salut i PROCICAT. 

 

 

4.1 mesures bàsiques 

 Grups de convivència i socialització molt estables  que permetin una identificació i gestió 

precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el 

seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones 

que l’integren. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de 

suport educatiu i a l’educació inclusiva, en aquests grups mantindrem la obligatorietat 

de l’ ús de la mascareta quan no es pugui assegurar el distanciament. 



 

 Mesures de prevenció personal Distanciament físic Segons la Resolució 

SLT/1429/2020, de 18 de juny, les resolucions i instruccions del Departament d’ 

educació de l’ any 2021 (Pla d’ actuació en el marc de la pandèmia) per la qual s'adopten 

mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 

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

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

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

qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com 

és el cas dels grups de convivència estables.  

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. Higiene de mans Es tracta 

d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 

personal docent i no docent. En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:  

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

▪ Abans i després dels àpats,  

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

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

personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  

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

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

propis,  

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

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

El centre vetllarà per tal de propiciar el rentat de mans com a mínim cada dues hores, la 

localització de dispensadors hidroalcohìlics, tovalloletes etc. 

Ús de mascareta Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta : 

1r cicle d’educació infantil (0-3 anys) No indicada  

2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) No obligatòria Higiènica amb compliment de la 

norma UNE  

De 1r a 4t-Indicada  dins i fora del grup,  quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 

metres. Higiènica amb compliment de la norma UNE  

A partir de 5è de primària, secundària, batxillerat, formació professional i centres de 

formació d’adults. Higiènica amb compliment de la norma UNE Personal docent i no 

docent, recomanable en els grups estables. Obligatòria per al personal quan imparteix 

classes a diferents grups, quan no forma part del grup de convivència estable i no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 metres. Higiènica amb compliment de la norma UNE.  

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

Caldrà que l’ alumnat i personal presenti absència de simptomatologia compatible amb 

la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 

quadre infecciós 



 

1 .  Caldrà absentar-se del centre quan s’hagi produït un contacte estret amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. En cas que l’alumne 

presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 

gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera 

conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions 

de la COVID-19:  

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 

. ▪ Malalties cardíaques greus. 

 ▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors).  

▪ Diabetis mal controlada. 

 ▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

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

les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei 

de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en 

contacte amb els infants. 

 Les condicions de risc engloben les malalties cròniques,  com la hipertensió arterial, la 

diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat 

mòrbida. 

 Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. 

També caldrà contemplar els requisits d’accés als centres educatius de persones 

pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o 

contactes. En aquest sentit el centre restringirà la intervenció de personal extern de 

serveis en hores punta de l’activitat escolar, alhora que ho farà també en                                  

l’entrada de pares i mares al recinte del centre. 

En aquest sentit s’afavoriran les entrevistes telefòniques o bé les telemàtiques. 

 Control de símptomes Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han 

de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran 

una declaració responsable a través de la qual: 

 ▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment. 

 ▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 

14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de 

poder prendre les mesures oportunes. Les famílies lliuraran al centre una declaració 

responsable respecte la salut dels seus fills. 

La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 

símptoma. 



 

 En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

 4.3. Neteja, desinfecció i ventilació).  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 

interiors. El personal de manteniment  ventilarà les instal·lacions interiors com a mínim 

abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, 

almenys, 10 minuts cada vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant 

les clases, d’acord amb la temperatura exterior. 

 La neteja i la posterior desinfecció es realitzarà diàriament. Seguint  les recomanacions 

de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  

 Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms 

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

s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament. Es 

recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

 Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 

puguin fer-se a l’aire lliure. 

Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions establertes en el document 

Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.  

Gestió de residus : s’utilitzaran  mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat 

de mans o per a la higiene respiratòria es llencaran en contenidors amb bosses, 

preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants 

i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han 

de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). En el cas que alguna persona 

presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat 

a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una 

segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al 

paràgraf anterior. 

 

 Promoció de la salut i suport emocional La situació de confinament i la pandèmia poden 

haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la 

pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un 

nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les 

diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els 

mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per 

detectar i abordar situacions no resoltes. Proposem que les primeres setmanes es 

realitzin activitats que permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als 

canvis en el centre educatiu. D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat 

única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol 

context. 

En el cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la 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. (saleta de visites) 

 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 o adolescent.  

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 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. De manera 

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

parcials o total del centre serien:  

  Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable o tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena d’ acord amb el protocol que les autoritats sanitàries estableixin en cada  

moment. 

  

 Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició 

dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. 

Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons 

correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, 

preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el 

centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 

5- Organització dels grups d’ alumnes, professionals, espais: 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre.  

5.1. Alumnat L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els 

ensenyaments des d’educació infantil fins a la post obligatòria. En els ensenyaments 

post obligatoris, de manera excepcional, es poden plantejar models híbrids 

d’aprenentatge.  



 

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

existent. Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 

2021-22 de la Secretaria de Polítiques educatives.  

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

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

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

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

 5.3.Grups estables. 

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

centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 

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

tutora. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre 

en aquest o mestra i un professional o una professional de suport educatiu i educació 

inclusiva.  

A l’educació secundària, el grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari 

possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai físic, i en 

cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) cal assegurar que cada vegada 

que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els 

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

grup estable, cal que portin mascareta. El centre com a principi intentarà reduir al màxim 

el nombre de professors de cada grup i el nombre de grups que atengui cada professor 

o professional de suport educatiu i educació inclusiva. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà,  la distribució de 

l’alumnat, i una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja 

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

distància.  

5.4. Espais :El centre identificarà, com ja és habitual, tots els espais susceptibles d’acollir 

un grup d’alumnes estable, mitjançant un cartell indicador a la porta, com ja és habitual 

al centre. 

5.4.1. Espais docents per a grups estables. 

A més el centre podrà utilitzar altres espais de menjador, gimnàs, aula de música, 

auditori etc a fi de garantir l’esponjositat de l’alumnat, vetllant per la seguretat i higiene 

d’ aquests espais    d’ús comú. 

 Espai menjador El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors 

fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els 

casos, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. Si l’organització del centre ho 

permet, el menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. 

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

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

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

garantir la distància 

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

rentat de mans abans i després de l’àpat.  



 

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

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 

 L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta 

responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat. El centre ha 

optat per dosificadors d’ aigua que es netegen amb freqüència durant els diferents torns. 

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

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

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

filera. 

El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la 

mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat.  

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

ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable..  

Patis :La sortida al pati ha de ser esglaonada. En aquest sentit s’ ha establert que: 

 

P3,P4,P5 sortida 10.30h (Margenat) 

Primària (1-2-3) 10.15      Pomaret 

Primària (4-5-6) 10.45       Pomaret 

Secundària I Batxillerat  11.00 h Pomaret 

 

Menjador: S’han establert diferents torns per a E I, Primària i Secundària. 

Primària(13.00 a13.50) 

Secundària(14.15 a15.15) 

 

Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes. 

 -Espais de reunió i treball per al personal. 

 

 

 En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries 

per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de 

mascareta, si això no pot garantir-se.  

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda 

automàtica (vending). S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin 

equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial 

atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació 

d’aquests espais.  

Fluxos de circulació.  



 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i 

organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 

moments determinats.  

El centre ha posat uns indicadors (adhesius) de fluxes i de distanciament 

Entrades i sortides  

Les entrades  del centre es faran de manera esglaonada,  

Llar d’ Infants i Educació Infantil :accés per Margenat 64 

Primària: accés per Pomaret 19 (9.30h) 

Secundària i Batxillerat: accés per Pomaret 19 (9.20h) o amb anterioritat d’ acord amb 

l’horari del curs. 

Les Sortides es faran de manera esglaonada  

Secundària i Batxillerat  a les 16.30h 

Primària a les 16.35h 

Educació Infantil i Llar d’ infants 16.30h 

(totes les sortides s’efectuaran pels mateixos accessos d’entrada) 

 

 Els alumnes hauran de portar la mascareta. 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 o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir 

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

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

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

mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta.  

 

 

Transport escolar 

 En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les 

mesures preventives davant la COVID-19. Al transport escolar, on tots els infants han 

d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho 

permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris. Els infants i adolescents 

han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals 

l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el 

trajecte .A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, 

és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física 

adequada i es portin posades les mascaretes.  

 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.  

 Extraescolars  

A les sortides extraescolars previstes a la  programació general anual, sempre caldrà 

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

preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En 

la mesura del possible es formaran grups estables de participants 

 

 

 

 

 

 

 

6-ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

 

GRUPS NÚM 
ALUMNE
S 

DOCEN
T 
ESTABL
E 

DOCENT
S 
TEMPOR
AL 

ESPAI  
ESTABL
E 

ESPAI 
TEMPOR
AL 

OBSERVACIO
NS 

LLAR 
INFANT
S 

      

P3       

P4       

P5       

1P 2 1     

2P 6 1     

3P 5 1     

4P 6 1     

5P 5 1     

6P 6 1     

1ESO 8  4    

2ESO 5  4    

3ESO   4    

4ESO   4    

1-2BTX 9  5    

 

PENDENT DE DETERMINAR 

 

 



 

LLOC/ACCÉS GRUP HORA ENTRADA HORA SORTIDA 

MARGENAT LLAR INFANTS 
EDUC INFANTIL 

  

POMARET PRIMÀRIA 9.30 16.35 

POMARET ESO /BTX 9.25 16.30 

    

 

 

7- PLA D’ORGANITZACIÓ DE MESURES ESPECÍFIQUES  

 EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (1) Les llars d’infants revesteixen algunes 

particularitats per a les franges d’edat que engloben. Per aquest motiu, cal prioritzar 

altres mesures com definir grups d’infants estables. Les mesures principals seran 

comunes a les de l’educació infantil i primària. 

 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 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.  

A continuació s’exposen alguns apartats més específics per a aquests tipus de centre: 

Joguines. A les llars no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar 

amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les 

indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se 

al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a 

més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a 

temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les 

joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base 

d’alcohol propílic al 70ºC. Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu 

per al grup estable. En el cas dels infants més petits (60ºC).  

Els llençols es canviaran setmanalment, però cal garantir que es guarden de manera 

individual entre els diferents usos.  

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin 

les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja 

estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma 

autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per sortir al pati caldrà repetir el 

procediment.  

En relació amb el personal docent i no docent cal que disposin de roba i calçat d’ús 

exclusiu per al centre. La roba ha de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 

2 vegades per setmana. 

Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és 

possible mantenir el distanciament físic de seguretat. En el cas dels infants, no són 

adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només són d’ús pel personal docent i no 

docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les 

persones adultes o amb els infants. Es pot valorar l’ús de mascaretes transparents.  



 

Guants. Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar 

que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una 

falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix 

del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de 

col·locar-los i enretirar-los. 

 Cotxets. Si l’escola disposa d’un espai per a deixar els cotxets, caldrà que sigui una 

persona del centre que l’ubiqui en el lloc adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar 

les mans després de cada manipulació. Es recomana que es guardin en una estança a 

la qual els infants no tinguin accés.(ESPAI D’ ENTRADA ) 

 

 

 

 Annexos. 

PROTOCOL DE VENTILACIÓ, DESINFECCIÓ I NETEJA  

 Pautes de ventilació  

1-És necessari ventilar 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. 

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. Fins a nou avís, NO es podran utilitzar 

els sistemes de climatització de l’escola. 

 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: • 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. • Alcohol etílic 

entre el 62-71%:  



 

- Protocol de ventilació, desinfecció i neteja 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 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) • 

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.  

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, 

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. - Altres superfícies o punts de contacte freqüent Es recomana, allà on 

sigui possible, mantenir les portes obertes. El personal docent que estigui utilitzant un 

espai de l’escola, serà el responsable de desinfectar els interruptors i les manetes de 

les portes o armaris que es facin servir. A cada classe hi haurà un esprai i paper per 

poder desinfectar. 

 

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 : Terra, Materials 

de jocs . 

 També si hi ha un canvi de grup d’infants Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al 

rentaplats Joguines de plàstic i 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, coberts... ) Amb aigua calenta: rentats a elevada 

temperatura. Sense aigua calenta: desinfecció en dilució de lleixiu al 0,1 %. Fonts 

d’aigua ( Taules, safates de trona)Taulells  Utensilis de cuina. Taules per a usos 

diversos Terra  

 *Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance 

Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early 

Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la 

Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament ≥ 1 vegada al dia 

Setmanalment Comentaris 



 

 LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS Ventilació de l’espai + Mínim 

10 minuts 3 vegades/dia Canviadors, Orinals, 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 , Dutxes  Cubells de brossa, bolquers o compreses . 

 ZONES DE DESCANS Ventilació de l’espai + Mínim 10 minuts 3 vegades/dia Bressols i llits 

. També quan canvia l’infant que l’utilitza Fundes de matalàs i de coixí Rentat a ≥60ºC 

Mantes Rentat a ≥60ºC Terra. També si hi ha un canvi de grup d’infants Altres superfícies  

- Procediment per al canvi de bolquer Pas 1:  

Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-

vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer 

net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). 

Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.  

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si 

cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.  

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les 

cames de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges 

i els genitals i evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i 

l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una 

tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins 

el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar en una bossa de plàstic o 

receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es 

puguin rentar.  

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i 

doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una 

bossa tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, 

poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de 

plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, 

eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre 

aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec. Traieu-vos els guants 

mitjançant la tècnica adequada  i llenceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les 

mans i una altra per les mans del nen o nena i llenceu-les.  

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets 

d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. 

Tanqueu el bolquer.  

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada. 

 Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la 

bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb 

aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució 

desinfectant.  

Pas 8: Renteu-vos les mans.  Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres 

educatius Acció C F 

- S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 

minuts. 



 

-Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient. Hi 

ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans. 

- Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient. S’ha dut a terme 

la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les portes, baranes, 

interruptors, bancs, polsadors, etc.).  

-.S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents.  

-S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos. S’ha realitzat la neteja i desinfecció 

de les fonts d’aigua. S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics.  

-S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar. S’ha realitzat la neteja i 

desinfecció de jocs i joguines. Llista de comprovació per a l’obertura de centres 

educatius a l’inici de curs. 

 Acció C F Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció. Es disposa del pla 

d’actuació davant d’un cas sospitós. S’ha demanat a totes les persones treballadores 

del centre educatiu que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 

embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. El 

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

(mascaretes).Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació. 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització. El personal docent i 

no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i 

prevenció. Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 

de protecció i prevenció.  Totes les famílies han signat la declaració responsable. S’ha 

organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les 

sortides del centre educatiu. Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi 

d’escenari epidemiològic. Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 

l’educació a distància en cas d’un nou confinament. 

 

 

 

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

 ESPAI 
1 

     ESPAI 
4 

 

 
 
 

       DAVANT 
VESTIDORS 

 

 
 
 

         

 
 

 ESPAI 
2 

     ESPAI  
3 

 



 

 

 
 
 

       JOCS DE 
TAULA/ 
LECTURA 
ZONA DE 
PATÍ 
MENJADOR 

 

 
 
 

         

HORARI DE PATI COVID 19 

PRIMÀRIA :  10.45-11 I 13.30-14.30 

 DILL/ESPAI DIM DIM DIJ DIV MENJADOR 

1-2 PRIM 1 1 3 3 1 13:00 

3-4- PRIM 2 3 2 2 3 13:25 

5-6 PRIM 3 2 1 1 2 13:45 

 

SECUNDÀRIA: 11:00-11:15 I 14:15-15:15 

 DILL/ESPAI DIM DIM DIJ DIV MENJADOR 

1-2 ESO 1 1 3 3 1 14:15 

3-4 ESO 2 3 2 2 3 14:35 

1R-2n BTX 3 2 1 1 2 14: 55 

  *ENTRE LES 14.15 I 14.30 ELS GRUPS D’ESO BATXILLERAT ROMANDRAN A LA ZONA 4 

LA VIGILÀNCIA S’ EFECTUARÀ PER PART DELS MONITORS ASSIGNATS ALS  DIFERENTS CURSOS I 

ESPAIS.  

LA VIGILÀNCIA DEL PATI MATINAL RECAURÀ EN ELS RESPONSABLES DELS DIFERENTS GRUPS 

CLASSE (PRIMÀRIA) I EN EL PERSONAL DE SECUNDÀRIA. ES DISTRIBUIRAN PER TOT EL 

PERÍMETRE A FI DE PODER VISUALITZAR EL CONJUNT DE L’ESPAI. 

PRIMÀRIA: CLIOHDN, ELLA, LAURA, CINTA I ALTRE PERSONAL ASSIGNAT 

SECUNDÀRIA: CAROLINA, ALÍCIA, PERE, CARLOS, PEDRO I ALTRE PERSONAL ASSIGNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


