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1. Introducció 

Aquest document marca les directrius organitzatives generals per al començament del curs 
2020-2021 d’acord a les instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla 
 d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut. A més a més, en 
quant a la gestió del casos covid-19, el seu marc de referència es: Gestió de casos Covid-19 als 
Centre Educatiu. 
 
És el resultat d’adaptar i concretar de la millor manera possible la feina feta al juliol. Així s’ha 
explicat a claustre i consell escolar. Després d’incorporar-nos la darrera setmana d’agost per 
treballar sobre el document anterior, les circumstàncies ens vam fer reaccionar amb la creació 
de plans alternatius.  
 
Finalment, a 2 de setembre vam decidir que ens quedàvem amb ràtios fins a 25 alumnes i 
establíem un marc de prioritzacions essencials. Aquestes estan detallades al document, però, a 
tall introductori, són les següents: 
 
- Mantenir el grups estables a 25 per no haver de barrejar grups de nivells i edats diferents i 

que els espais de referència siguin de qualitat. 
- Intentar que entrin als grups estables el menor nombre de mestres i personal de suport 

possible. 
- Prioritzar que no es vegi afectada l’atenció a l’Educació Especial per davant de qualsevol 

àrea o contingut curricular. 
- Fer que els edificis de Primària i Infantil siguin en exclusiva per aquestes etapes. 
- Crear un marc organitzatiu que ens permeti reaccionar amb solvència davant de qualsevol 

situació inesperada. Però, sobre tot, atendre totes les mesures que garanteixin la cura de 
l’alumnat i els professionals de l’escola. 

- Treballar des del primer moment en la consolidació de l’entorn virtual per preveure i 
minimitzar els efectes negatius de possibles confinament.  

 
 
Amb aquestes consideracions per començar, desenvolupem els diferents punt amb el mateix 
model i índex que el document de juliol 
Passem per tant al punt dos. 

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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2. Contingut del pla d’obertura 
 

a. Organització dels grups estables 
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Grups estables Tenint en compte la nostra estructura d’espais i alumnat, 

els grups seran els propis de les tutories en un context 

convencional (grups estables de fins a 25) 

Criteris d’agrupació Els grups estaran formants tenint en compte que quanta més 
heterogeneïtat existeixi més enriquidor és pels integrants. 

Criteris d’inclusió Ens basem en un punt de partida que afavoreixi la cura de 
l’alumnat i dels professionals en el marc de la pandèmia i que 
prioritzi el dret a una educació inclusiva de qualitat de tots els 
nens i les nenes. 
Aquest criteri prioritari ens ha portat a organitzar els reforços 
afavorint que hi hagi bastants hores lectives de la setmana de 
tots els cursos de l’escola amb dos mestres dins de l’aula. A 
més a més, hem minimitzat, per aquest motiu, el pes horari 
d’algunes matèries, però mantenim a les mestres d’EE dedicant 
la majoria de les seves hores lectives al treball inclusiu. El 
vetllador i la vetlladora entraran a aquells grups on els nens i 
les nenes que més els necessiten estiguin escolaritzat, 
intentant passar pel menor nombre de grups possible.  
Si s’escau, farem agrupacions d’alumnes de diferents grups 
estables per tal de garantir el dret a la inclusió. Tenint sempre 
present les mesures de seguretat que marca la normativa i 
mai agrupant a més de 4 nens/es de grups diferents. 

Mesures 

flexibles 
Dins de les possibilitats vetllarem per afavorir 

el model de desdoblaments que hem fet fins 

ara. Sempre que sigui possible, dins del 

model de reforços planificat que algunes 

d’aquestes hores de 2 mestres disponibles a 

l’aula es puguin fer desdoblant amb espais 

diferents. 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 

 
 

Curs Nombre 

d’alumnes 

Professorat 

estable 

Altres 

docents 

Personal 

d’atenció 

educativa 

Personal 

d’atenció 

educativa 

que intervé 

puntualment 

Espai 
estable 

P3A 21 Mercè 
Martín 
Gimeno. 

Sara Jordà* 

 

Aïda Pedra  Classe de P3 
A 

P3B 21 Fina Blesa 
Muñío 

Sara Jordà* 

 

Aïda Pedra  Classe de 
P3B 

P4A 25 Carme 
Fradera i 
Marta Cruz 

Sara Jordà, 

Maria 

Fornos* 
 

Paula Ginés  Classe de 
P4A 

P4B 25 Sonica 
Catalán 

Sara Jordà, 
Maria 
Fornos* 
 

Paula Ginés  Classe de 
P4B 

P5A 25 Meritxell 
Cònsul 

Sara Jordà 

i 

Ferran 

Muñoz* 

  Classe de 
P5A 

P5B 25 Silvia Lera Sara Jordà 

i Ferran 

Muñoz* 

 

  Classe de 
P5B 

1rA 24 Verónica 
Soriano 

Gisela* 

Alcàzar, 

Xènia 

Angelaga 

Iván Díaz 

Paula Ginés  Classe de 1rA 
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1rB 24 Iván Díaz Núria Raga,  

Xènia 

Angelaga 

Gisela* 

Alcázar,  

Paula Ginés  Classe de 1rB 

2nA 25 Carme 
Pujadas 

Núria 
Raga*, 

Xènia 
Angelaga 

Iván Díaz 

Paula 
Ginés 

 Classe de 
2nA 

      

2nB 25 Patricia 

Fuentes i 

Xènia 

Angelaga 

Núria 

Raga*, Iván 

Díaz. 

Paula 
Ginés 

 Classe de 
2nB 

3rA 25 Vanessa 
Valls 

Ferran Arís, 

Raúl 
Fernández, 
Xavi 
Lordan* 

Jordi 
González 

 Classe de 3rA 
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3rB 25 Mónica 
Castro 

Ferran Arís, 

Raúl 
Fernández, 
Xavi 
Lordan* 

Jordi 
González 

 Classe de 3rB 

3rC 25 Sergi Gómez Ferran Arís, 

Raúl 
Fernández, 
Xavi 
Lordan* 

Jordi 
González 

CREEPSIR? Classe de 
Música 

4tA 25 Carme Sanz Ferran 
Arís*, 

Raúl 
Fernández, 
Xavi Lordan 

  Classe de 4tA 

4tB 25 Cristina 
Moreno 

Ana 

Elvira,Ferra 

  Classe de 4tB 

   n Arís, Raúl   

   Fernández,   

   Ferran Ruiz,   

   Ferran   

   Muñoz   

5èA 25 Isabel 
fontcuberta 

Blanca 
Costa, Raúl 

Fernández, 

Sergio 
Prieto* 

Jordi 
González 

 Classe de 
5èA 

5èB 25 Maribel 
Espeinosa 

Blanca 
Costa*, 
Raúl 

Fernández, 

Sergio 
Prieto 

Jordi 
González 

 Classe de 
5èB 

6èA 25 Olga Rosa Raquel 
Hernández, 
Raúl 

Fernández* 

Sergio  

Jordi 
González 

 Classe de 
6èA 

6èB 25 Patricia 
Velasco 

Raquel 
Hernández*
Raúl 

Fernández, 

Sergio 

Jordi 
González 

 Classe de 
6èB 
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Aquesta distribució de docents intenta que passin pels diferents grups el menor número de 

mestres possible. Per això hem reduït el pes horari d’algunes àrees i hem afavorit a la vegada 

que hi hagin moltes classes amb dos mestres dins de l’aula o dividint el grup en dos. 

 

Anglès Primària: 3 hores setmanals i no farem Science com en circumstàncies normals. 

Educació Física: 1 hora setmanal i Cicle Inicial i Cicle Superior no farà piscina perquè a Can 

Felipa encara no sabien què farien i així minimitzem riscos. 

Música: 1 hora setmanal a Primària. Malauradament infantil no comptarà amb especialista de 

música. 

Infantil: Tindran Anglès com sempre i les mestres/tutores faran la psicomotricitat. 

Religió: No podrà fer-se perquè no hem de barrejar grups de nens de diferents “bombolles”. 

 

La resta d’àrees seran impartides pel mestre/a tutor/a que, generalment, no farà res que no 

sigui dins del seu grup estable. Parlem de 19 mestres de la plantilla que asseguren aquesta 

absència de contacte regular amb altres grups amb l’excepció d’haver de substituir. 

Quan els especialistes accedeixin a les diferents classes que participen sempre ho faran amb 

mascareta i mantenint les distàncies. Aquests especialistes, estan marcats amb un asterisc a la 

graella als grups on més hores entren de suport a part de fer l’especialitat.  

 

Hem de tenir present que l’atenció en xarxa dels mestres que intervenen a cada grup estable ha 

d’afavorir i prioritzar la cura de l’alumnat i els professionals en aquestes circumstàncies. Però a 

la vegada crear el marc educatiu més normalitzat possible per atendre la feina pedagògica. 

Aquest model i amb aquests mitjans és el que més confiança ens dóna. 
 

b. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu. 

L’atenció a la diversitat està totalment prioritzada. Tota les hores lectives de l’Ana Elvira 
Sánchez (no surt a la graella perquè no entrarà sistemàticament als grups) estaran dedicades a 
atendre aquells nens i nenes que més ho necessiten. També la meitat de les hores de la Maria 
Fornos seran per aquesta finalitat. De forma molt excepcional i garantint totes les mesures 
podrien ajuntar alguns nens/es d’EE fora del seu grup estable, però mai amb més de 4. 
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c. Organització de les entrades i sortides 
 
Per tal d’organitzar bé les entrades i les sortides hem de tenir molt en compte els diferents 

accessos al recinte escolar i als dos edificis amb els que hi comptem. 

Disposem de tres entrades al recinte: 

- Carrer Pujades, 252 (adreça oficial de l’escola) 

- Carrer Pujades, 270 (Porta habitual de l’AFA) 

- Plaça Josep Trueta (Amb una porta gran de dos cossos i una altra convencional) 

Un cop dins del recinte comptem amb l’edifici de primària i el d’infantil. Edifici de primària: 

Compte amb 4 accessos a tenir presents: 

- Una porta lateral al costat de la porta oficial de l’escola. 

- Una porta lateral al costat de la porta de l’AFA. 

- Una porta des del porxo que dóna directament al menjador amb sortida interna cap a 

la resta de l’edifici. 

- Una porta des del porxo que dóna al vestíbul. 

 Edifici d’infantil: 

Comptem amb 4 accessos a tenir presents: 

- Una porta que dóna al passadís de la planta superior per la terrasseta. 

- Una altra porta que dóna a aquest mateix passadís. 

- Una porta que dóna directament a la sala de psicomotricitat. 

- Una porta que dóna al vestíbul de l’edifici i la pujada a les classes. 

 

Per tant, hem de diferenciar molt bé entre entrada al recinte i entrada als edificis. Per entrar al 

recinte sempre estaríem parlant de trànsit a l’aire lliure. Mentre que per accedir  als edificis 

prioritzarem coincidir el menys possible per circuits interns, tot i que els de primària portaran la 

mascareta fins arribar a la classe i aniran acompanyats del mestre o la mestra. A infantil la 

mascareta, segons la normativa, no és obligatòria. Per tant, tot i que la recomanarem, hem 

d’organitzar les entrades a l’edifici no coincidint en el trànsit intern. Fins a l’arribada amb el 

grup estable serà un familiar l’encarregat de mantenir el distanciament de 1,5m. 

Cada grup estable tindrà un lloc assignat al pati ben diferenciat tant per fer l’entrada com la 

sortida. En aquest lloc ja estaran acompanyats pels mestres i ens organitzarem bé per garantir 

totes les mesures de seguretat en el moment tant d’entrar com de sortir. Serà el moment 

d’administrar el gel hidroalcohòlic i organitzar la filera esperant al nostre torn. Els nens i nenes 

que facin servir el servei d’acollida aniran amb el monitors responsables al lloc de referència de 

cada grup estable (els d’infantil la faran a la seva aula). En el moment de les sortides cada grup 

anirà també al seu lloc de referència i seguint un ordre aniran sortint per la seva porta 

assignada. 

Les famílies de primària no podran accedir al recinte escolar, s’han d’acomiadar a les portes 

externes (amb excepcions per a casos concrets). Només un familiar dels infants d’infantil els 

podrà acompanyar fins al lloc assignat d’entrada. Sempre que una família accedeixi a l’edifici ha 

de complir totes les mesures de seguretat. Per a P3 farem excepcions durant el període 

d’adaptació amb possibilitat de tenir certa flexibilitat a P4 ja que porten molt de temps sense 

venir a l’escola i la seva escolarització a P3 va ser del tot inusual. Per a la sortida d’infantil a 
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16.30 hores només un familiar podrà entrar a buscar-los al lloc assignat a cada grup. 

Els infants que vagin a extraescolar seran recollits pels monitors de l’activitat al lloc de 

referència de cada classe. 

Per a la sortida dels alumnes de 1r i 2n (16:15 hores), un familiar podrà accedir a recollir al seu 

fill o filla a la pista de bàsquet. La resta de familiars de primària, si venen a buscar-los, 

esperaran fora del recinte a la porta d’entrada i sortida del seu grup. Porser al començament 

fent una excepció amb 3r. 

Els nenes i les nenes que dinin a casa al migdia baixaran acompanyats pels mestres que estiguin 

amb ells/es l’hora anterior. Baixaran pel mateix recorregut que han fet servir per pujar a 

primera hora. Com que el nombre d’alumnes que dina a casa és reduït , tots sortiran i entraran 

del recinte escolar per la porta de la plaça Josep Trueta. S’ha de tenir present que l’alumnat 

d’Primària surt i entra 15 minuts abans que els d’Infantil. 

A Primària acabaran les classes del matí a 12.15 per agilitzar el torns del menjador. L’horari de 

la tarda serà de 14.45 a 16.15. 

Molt important: El que no sigui puntual per accedir al recinte escolar haurà d’entrar per la 

porta del Carrer Pujades, 252 un cop hagin entrat tots els nens i nenes que han arribat puntual. 

Se’ls obrirà la porta i se’ls acompanyarà a classe per garantir les mesures de seguretat. 

 

CURS-NIVELL-GRUP 
ENTRADA AL RECINTE 

TIPUS D’ACCÉS AL 
EDIFICIS 

HORA 

D’ENTRADA I 

DE SORTIDA 

LLOC ASSIGNAT 

AL PATI 

P3A/ PORTA PETITA 
DE LA PLAÇA 

PORTA 2 Entrada: 9.00 
Sortida: 16.30 

Veure plànol del 
pati 

P3B/ PORTA PETITA 
DE LA PLAÇA 

PORTA 2 Entrada: 9.00 
Sortida: 16.30 

Veure plànol del pati 

P4A/PUJADES, 252 PORTA 1 Entrada: 9.00 
Sortida: 16.30 

Veure plànol del pati 

P4B/PUJADES, 252 PORTA 1 Entrada: 9.00 
Sortida: 16.30 

Veure plànol del pati 

P5A/PORTA GRAN 

DE LA PLAÇA 
PORTA 1 Entrada: 9.00 

Sortida: 16.30 
Veure plànol del pati 

P5B/PORTA GRAN 

DE LA PLAÇA 

PORTA 1 Entrada: 9.00 
Sortida: 16.30 

Veure plànol del pati 

1rA/PORTA GRAN 

DE LA PLAÇA 

Porta del 

porxo/vestíbul C 
Entrada: 8.45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

1rB/PORTA GRAN 

DE LA PLAÇA 

Porta del 

porxo/vestíbul C 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 
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2nA/PORTA GRAN 

DE LA PLAÇA 

Porta d’Accés a l’Edifici 

per les pistes B 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Porta petita de 

l’AFA 

Veure plànol del pati 

2nB/PORTA GRAN 

DE LA PLAÇA 

Porta d’Accés a l’Edifici 

per les pistes B 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Porta petita de 

l’AFA 

Veure plànol del pati 

3rA/PORTA PETITA 

DE LA PLAÇA 

Porta del 

porxo/vestíbul C 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

3rB/PORTA PETITA 

DE LA PLAÇA 

Porta del 

porxo/vestíbul C 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

3rC/PORTA PETITA 

DE LA PLAÇA 

Porta del 

porxo/vestíbul C 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

4tA/PUJADES, 270 Porta d’Accés a l’Edifici 

per les pistes B 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

4tB/PUJADES, 270 Porta d’Accés a l’Edifici 

per les pistes B 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

5èA/PUJADES, 270 Porta d’Accés a l’Edifici 

per les pistes B 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

5èB/PUJADES, 270 Porta d’Accés a l’Edifici 

per les pistes B 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

6èA/PUJADES,252 Porta d’accés a l’edifici 

de Pujades, 252 A 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

6èB/PUJADES,252 Porta d’accés a l’edifici 

de Pujades, 252 A 
Entrada: 8:45 

Sortida: 16.15 
Veure plànol del pati 

 

Observacions: 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en els passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre educatiu han 

de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable en qualsevol situació, a banda de 

procurar mantenir els 1,5 metres de distància de seguretat. 

Després de consultar amb el referent assignat a l’escola d’espais i neteja. Hem elaborat 

l’entrada amb l’única modificació d’avançar-la 15 minuts per a l’alumnat de Primària.  L’objectiu 

és interferir el menys possible en l’horari pedagògic i la resta d’organització del centre. Aquests 

15 minuts ens donen el temps ideal per organitzar-nos al pati de l’escola i garantir que tothom 

estigui al seu espai de referència com a tard a les 9.10 hores. 

A més a més, el fet de repartir en tres grups els accessos des del carrer amb només un interval 

de 15 minuts, fa que no hi hagin aglomeracions externes a l’escola. Aquest és el principal 



Escola Les Acàcies 

11 

 

 

objectiu de les entrades esglaonades. Pensem que d’aquesta manera facilitarem l’organització 

familiar, l’acollida matinal, els torns de pati, menjador i la feina docent. 

En cas de pluja l’organització serà la mateixa, als punts de trobada amb paraigües i agilitzant tot 

el possible el procés. Recordem que sempre que es mantingui la distància i/o es porti 

mascareta l’entrada està ben feta. Les entrades i sortides amb pluja provoquen situacions 

excepcional sempre. 

Per últim, un cop cada grup està al seu lloc de referència del pati, l’ordre per accedir als 

diferents edificis sempre serà començant pel grup A i després anirà el B. També per a les 

baixades al pati, al menjador i per a la sortida de la tarda. Per a les sortides baixaran primer els 

grups que estan al primer pis, després al segon i el tercer; al contrari que per fer l’entrada. 
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d. Organització de l’espai d’esbarjo. 
 

Farem que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. 

La dimensió del nostre pati és suficient per mantenir els torns que sempre hem organitzat: 

Un per infantil i un altre per a primària. No obstant això, tenim sol·licitat a l’espera de 

resposta, la Plaça Josep Trueta per comptar amb més possibilitats d’organització. 

 
NIVELL HORA DE PATI 

P3 10:30 a 11:15 hores a la terrasseta dividida en 
dos. 

P4 i P5 10:20 a 10:50 hores al pati de primària amb 4 
espais rotatius decidit a cicles. Sortiran i 
pujaran pel vestíbul en ordre de més proper a 
més allunyat. 

Primària 11:00 a 11:30 hores al pati de primària amb 
lliure circulació i mascareta obligatòria. 
Aquesta és la idea original però segurament he 
de començar amb sectorització del pati per la 
situació que tenim els dies previs al 14 de 
setembre. En el cas d’estar sectoritzat no caldrà 
que portin mascareta. 
Els sectors del pati també seran rotatius. 

 
Diferenciem el format de pati perquè infantil no té l’obligatorietat de la mascareta. En quan 

a les opcions que teníem per a primària, prioritzem la lliure circulació amb mascareta que no 

pas la sectorització del pati, encara que hagin de començar el curs sectoritzant-ho. 

 
Observacions: 

- Els nens i nenes de primària esmorzaran a la classe, com els d’infantil, per afavorir 

que no es treuen la mascareta al pati. D’aquesta manera facilitem la normativa de 

rentar- se les mans abans i després d’esmorzar i la recollida adequada de residus. 

- Per tornar a l’aula, les agrupacions es faran al lloc de referència que es marca a les 

entrades i sortides per a primària. Si el pati està sectoritzat les files es faran al lloc que 

et toca aquell dia. 

- En el cas d’infantil, els nens/es de P3 podran allargar amb flexibilitat el pati per 

afavorir que els de P4 i P5 puguin pujar per la porta del vestíbul. L’ordre serà per 

llunyania a l’aula: P5B,P5A,P4B i P4A. 

- Si per qualsevol circumstància algú no surt o entra a la seva hora, els mestres hauran 

de vetllar per a no interferir en la circulació d’altres grups. 

- Pujarem i baixarem en fileres ben organitzades per la dreta dels passadissos o les 

escales. 
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e. Relació amb la comunitat educativa 

- Consell Escolar: en funció de la disponibilitat d’espais i horari proposat, decidirem si 

seran telemàtiques o presencials. Hem fet varies telemàtiques i han anat bé, però 

sempre es troba a faltar el clima de treball i companyonia que dóna la presencialitat. 

Començarem el curs de manera virtual donades les circumstàncies del moment. 

- Reunions d’inici de curs: Volem reunir a les famílies abans del començament del curs, o 

si no pogués ser, el més aviat possible. Aquestes reunions sempre es feien a l’octubre, 

però les avançarem per garantir la difusió de totes les mesures organitzatives que 

contempla aquest pla. Seran reunions virtuals i farem una per a Infantil el dia 9 a les 16 

hores i una altra per a Primària el 10 a la mateixa hora. La reunió la portarà l’equip 

directiu. Explicarà a tall d’exposició aquest Pla. Per tant, no seran les reunions d’inici de 

curs a les que estem acostumats amb tutors/es i resta de mestres. Aquestes altres 

reunions les farem al començament d’octubre i ja podrem valorar com han anat els 

primer dies. Hem d’intentar que sigui d’uns 30 o 40 minuts com a molt. Posteriorment 

a la reunió les famílies rebran un resum amb el format de pregunta/resposta. 

- Eina de comunicació familiar: A través de la plataforma Dinantia les famílies són 

informades amb regularitat i pràcticament tota la comunitat educativa té accés. 

-  Entorn virtual d’aprenentatge: A partir de setembre es posarà en marxa el Google 

Classroom com a una eina de treball més. Formarà part del nostre entorn virtual per 

treballar la competència digital. A més a més serà l’eina bàsica a utilitzar en cas de 

confinament. Elaborarem una guia bàsica que pugui orientar a les famílies. 

- Reunions individuals: Prioritzarem la presencialitat deixant marge obert sempre a la 

virtual. Tot i que haurem de començar el curs garantint que siguin telemàtiques o, si no 

pogués ser, telefòniques.
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f. Servei de menjador. 
 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem 2 torns a Primària i les classes 
d’infantil dinaran a les seves aules: 

 
CURSOS HORA DE DINAR 

1r, 2n i 3rA, 3rB, 3C 12.15 a 13.15 hores 

4t, 5è i 6è 13.40 a 14:40 hores 

 

Aquests torns han de garantir el distanciament entre diferents grups estables. Un cop acaba 
el primer torn, s’ha de garantir la neteja, desinfecció i ventilació abans que comenci el 
segon. 
A més a més, per poder garantir que l’espai del menjador dóna per fer els dos torns, 
començarem el curs dinant amb els d’Infantil a les seves classes. La migdiada de P3 
intentarem organitzar-la a la sala se psicomotricitat perquè podem dividir-la al mig. Si no ho 
veiem viable un cop provem, la faran a les pròpies classes. També dependrà del número de 
nens que es quedin. 
Els nens i les nenes, abans de baixar al menjador s’hauran de rentar les mans i, un cop 
acabin de dinar, també. 
Els fluixos de circulació es faran prioritzant que baixin els grups que dinen al primer torn en 
el cas de primària. 
Per tant, els monitors, un cop tinguin les fileres organitzades, baixaran pel recorregut 
d’entrada i sortida de cada nivell al menjador (punt 2d) 
Els monitors de cada grup estable, els acompanyaran a la seva aula i romandran allà fins que 
arribi el mestre amb el nens i les nenes que dinen a casa un cop acabi el servei de menjador. 
Durant l’esbarjo d’aquesta franja horària, l’empresa del menjador organitzarà les 
agrupacions tenint en compte les mesures de distanciament i ús de la mascareta 
prescriptives. Poden tenir de referencia l’estona del pati de l’escola. L’empresa passarà a 
l’escola de forma detallada la concreció d’aquestes mesures i formarà part de l’annex 
d’aquest document. Hem de tenir en compte que ens hem d’ajustar molt al començament 
del curs ja que els canvis normatius i de recomanacions són constants. 

 

g. Pla de neteja 
L’empresa de neteja adaptarà aquestes indicacions un cop estiguin organitzats els horaris 
abans de l’inici de curs. La planificació l’haurà d’entregar abans que comencin les classes 
tenint molt en compte que la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 
contagis en espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 
abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 
10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és 
possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys 
diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 
concurrència humana. 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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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. La responsabilitat 
d’aquestes tasques al menjador es de l’empresa de menjador escolar. 
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 que 
puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions 
establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència 
humana. 
Es molt important establir un quadre sistemàtic d’actuacions durant la jornada lectiva un 
cop es concretin els horaris. Ens reunirem amb la supervisora de l’empresa per acabar de 
concretar l’actuació del personal de neteja. Amb especial importància el de la persona que 
farà la neteja i desinfecció durant l’horari lectiu. 
Cal garantir que els espais que utilitzarem i que no són els propis dels grups estables, són 
netejats, desinfectats i ventilats abans de la seva utilització per un altre grup. Aquests 
espais són, per exemple, l’aula polivalent de la primera planta, d’educació especial, de 
Science, d’anglès, de música... L’horari escolar tindrà present que si són utilitzats ha 
d’haver-hi un interval mínim de 15 minuts per garantir l’actuació de l’empresa de neteja. 
L’empresa ha de contemplar en la seva planificació horària la graella d’extraescolars. Les 
responsables han de passar pels espais utilitzats un cop acabades les activitats. Aquesta 
actuació no serà un esforç afegit perquè sempre s’ha fet d’aquesta manera. 
Els espais que es fan servir per ús social del centre també s’adaptaran a l’organització global 
de la neteja i sempre passaran a fer aquests espais un cop els hagin utilitzat les entitats 
corresponents. Si alguna d’aquestes activitats surten de l’horari del personal de neteja, 
seran els responsables els que s’encarregaran de deixar els espais en plenes condicions. 

 
A continuació presentem el quadre de l’annex 2 de pla d’obertura de setembre on indica 
tot el que l’empresa de neteja ha de tenir en compte per planificar i portar endavant la seva 
feina: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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+ = ventilació   = neteja i desinfecció n = neteja 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalme 
nt 

Comentaris 

ESPAIS 
COMUNS I 

EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

      

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      Especialment 
en les zones 
que 
contacten 

amb les mans 

Aixetes       

Botoneres dels 

ascensors 

      
 
 
 
 
 

Material 
electrònic: 
netejar amb 
un drap 
humit amb 
alcohol 
propílic 70º 

Ordinadors, 

sobretot teclats 

i ratolins 

     

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores      
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 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 

Setma- 

nalment 
Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

      

Terra       

Materials de  n    També si hi ha un 
jocs   canvi 

   de grup d’infants 

Joguines de 
plàstic 

 n    
Les joguines de 
plàstic dur 

   poden rentar-se 
   al rentaplats 

Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots,      Amb aigua 
coberts...  calenta: 

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

Fonts d’aigua       

Taules, safates 
de trona 

      

Taulells       
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Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       

 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 
vega 
da al 
dia 

Setma- 
nalment 

Comentaris 

ZONES DE DESCANS 

Ventilació    +  Mínim 10 
de l’espai  minuts 3 

  vegades/di 
  a 

llitets       

 

 
Rentat a casa a 
≥60ºC 

Llençol     

Mantes     

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

Altres 
superfícies 

     

 

En quan a la gestió dels residus, el pla de neteja ha de tenir en compte: 

- Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de 
mans o per a la higiene respiratòria es llencin 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). 

 

h. Extraescolars i acollida 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 

mascareta. Com sempre, les mesures s’ajustaran a les indicacions de cada moment i al 

començament de curs hem d’intentar evitar que grups passin de 10 i extremar la precaució 

amb distància i mascaretes. 

Cal enumerar les activitats complementàries que es fan al centre. Aquesta graella pot ser 

orientativa per l’entitat encarregada de la seva organització en coordinació amb l’AFA: 
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ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONAL 

RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

     

     

     

 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des dels diferents llocs de referència com marca el 

punt d’entrades i sortides de l’escola (Punt 2.d.). Els monitors han d’arribar amb prou 

antelació per assegurar que els trasllats i l’organització dels espais es fan de la forma 

adequada. 

Si es fa servir algun espai que fins l’hora de sortida de l’escola ha estat ocupat, cal garantir la 

neteja prèvia de l’espai i la ventilació de 10 minuts. Els horaris escolars ho tindran en compte 

per intentar que no sigui d’aquesta manera i el pla de neteja assegurarà que es deixi l’espai 

d’extraescolars òptim per ser utilitzat. 

L’empresa de neteja tindrà en compte l’horari d’extraescolars per passar per aquells espais 

un cop hagin acabat les activitats. Aquest era el procediment de cada any. 

Tant per l’acollida matinal com de tarda, han d’intentar ocupar espais a l’aire lliure. Quan no 

sigui possible hauran de ser molt curosos als espais habituals del soterrani i poden obligar als 

nens i nenes d’infantil a l’ús de la mascareta si no hi ha més remei. En qualsevol cas, els nens 

i les nenes d’infantil no podran fer l’acollida a l’edifici de primària. 

L’AFA i Acció Sant Martí, encara tenen obert el període d’inscripció i no podem concretar 

més. L’oferta continua sent la mateixa que al juliol i acabarem de tancar-la abans de 

començar el curs. 
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i. Activitats complementàries 
 

A la nostra escola durant el més de juny i juliol deixem tancades les programacions de bona 

part de les sortides escolars. Aquest any, traient aquelles que es fan de forma sistemàtica, 

hem aplicat el sentit de la prudència i, un cop comenci el curs i tinguem una perspectiva 

més clara de la situació, començarem a programar les activitats. 

Per aquest motiu, durant el primer trimestre no farem sortides. Quan aquestes es portin a 

terme, respectarem les indicacions sanitàries del moment i, en qualsevol cas, els grups 

estables no es barrejaran amb altres grups. Si diferents grups comparteixen sortida, per 

exemples els dos cursos d’un mateix nivell, sempre estarà garantida la distància de 

seguretat, la ventilació d’espais i l’ús de la mascareta. No obstant això, intentarem que es 

grups facin les sortides sols i, a la vegada, que no suposi un increment en despeses de 

transport. 

Com ja hem explicat, aquest any no farem piscina per manca de previsió i perquè 

comencem en curs recomanant-nos extremar la precaució tal i com està la situació socio-

sanitària actualment. A part d’això, no fer piscina ens possibilita poder tenir l’organització 

horària de xarxes de mestres per grups amb molts reforços, atenció prioritzada a les 

necessitats especifiques i poder reaccionar en moments d’incertesa.  

En quant a les colònies, tenim la sort de fer-les sempre al tercer trimestre. Hem intentat 

mantenir les programades el curs 19-20 i que no es van poder realitzar. Les cases de 

colònies hauran de vetllar perquè els grups estables no es barregin entre ells i afavorir les 

activitats a l’aire lliure. Els desplaçaments a les cases es faran amb els mateixos criteris, però 

es podria arribar a compartir autobús amb mascaretes posades i deixant fileres buides entre 

uns grups estables i uns altres si la capacitat del transport ho permet. Si no és així, cada 

grup estable anirà al seu autocar. 

Les dates de colònies són: 

 
Cursos Data Llocs 

P4 i P5 2, 3 i 4 de juny Can Montcau 

1r i 2n 19, 20, 21 de maig El Collell 

3r, 4t i 5è 21, 22 i 23 d’abril La Garbinada* 

6è 10, 11 i 12 de maig Cala Canyelles 
* El curs 19-20 estava programat El Castell de Fluvià, però ha sigut substituïda per La Garbinada. 

 

És important destacar en aquest punt que el festival de curs amb les famílies convidades que 

venint realitzant al poliesportiu la Mar Bella, de moment, queda sense decidir si es farà o no. 

El que tenim clar, és que no es farà abans de les vacances nadalenques i deixem oberta la 

possibilitat de la seva celebració al final dels altres dos trimestres. 

La resta d’activitats i celebracions de l’escola (carnestoltes, dia de la pau, setmana cultural, 

Sant Jordi...) es realitzaran amb les adaptacions pertinents. Sempre intentant que el curs 

escolar s’apropi tot el possible a les nostres dinàmiques habituals. Tal i com farem amb la 

línia pedagògica. 
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Cap destacar també que ens acaben d’atorgar el projecte KA101 del Ministeri i la Unió Europea 
(projecte Erasmus). El projecte presentat mostra com desenvolupar les mobilitats, però de 
moment està ajornat el seu inici. Pot ser que la planificació que marca el projecte pateixi 
adaptacions en funció de les circumstàncies. 
 

j. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. 
 

Totes les reunions que impliquin a treballadors externs a l’escola es faran telemàticament o per 

telèfon. En canvi, per norma general, començarem el curs amb reunions presencials si no 

superem els 10 participant amb la plantilla de treballadors de l’escola. Qualsevol reunió que 

superi els 10 participants serà virtual. Els espais per realitzar les reunions quan aquestes siguin 

presencials compliran totes les mesures de seguretat en quan a neteja, desinfecció i ventilació. 

Si les reunions es fan durant la jornada lectiva, vetllarem perquè els assistents no 

interfereixin en la circulació interna de l’alumnat. 

 
ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Reunions de 
coordinació 

Planificació Presencial Una per setmana 

Equip docent de cicles Coordinació presencial Una per setmana 

Equip docent de nivell 
o especialitats 

Coordinació i 
programació 

Presencial Una per setmana 

Comissions i grups 
impulsors. 

Coordinació i 
organització 

Presencial Encara no hem 
concretat. 

Formació interna Treball de línia 
d’escola 

Presencial en 
grups reduïts 

mensual 

Claustres Presa de decisions i 
reflexió 

telemàtics Mensual 

CADs Mesures d’inclusió mixta Trimestral 

Comissions Socials Coordinació amb els 
serveis socials 

mixta Trimestral 

Amb professionals 
externs 

Coordinació virtual o telefònica Puntual 

 
l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

El protocol d’actuació seguirà el document oficial del departament: Gestió de casos Covid-19 
als Centre Educatiu. Fem un resum de les part més significatives. 

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

L’escola tindrà disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels 

diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del sistema 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf


Escola Les Acàcies 
 

 

sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a 

seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de 

qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els 

Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en 

relació a la gestió de casos. 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

 La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a 

i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova 

aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

 TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19: 

 

 Febre o febrícula 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll 

 Congestió nasal 

 Mal de panxa 

 Vòmits i/o diarrees 

 Mal de cap 

 Malestar 

 Dolor muscular 

 No es pot anar a l’escola si l’infant presenta alguna de les següents situacions: 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

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

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

 En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es 

valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric. 

 

És interessant, tal i com fa el document que fonamenta el nostre fer el següent aclariment 

conceptual: 

 Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet 

una PCR i encara no té el resultat. 

 Cas confirmat (actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 i 

amb PCR positiva per a SARS-CoV-2. Pot establir-se la condició de cas confirmat actiu en 

altres casos. 

 Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part 
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del grup de convivència estable a l’aula. 

 Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu 

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

l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només 

pot formar part d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de 

relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas 

que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les 

mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de 

seguretat d'1,5 metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència 

estable, quan coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules 

d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de 

protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona 

un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. 

Es poden definir altres contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu segons 

indicacions dels Serveis de Vigilància Epidemiològica. 

 Gestor COVID: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un servei 
de vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar 
els brots de la infecció. És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar 
infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR. La seva 
tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el procediment que 
s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes estrets. 

 Infermeres de referència: són infermeres de l’equip d’atenció primària de l’àrea on es 

troba el centre educatiu que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, 

ja sigui en el marc del programa Salut i Escola, en el programa de vacunacions o similars. 

 

GESTIÓ DE CASOS 

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

19 al centre educatiu: 

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

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, 

tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi (en cas 

que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-

se sola). 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 

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

tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 
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 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal 

que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al 

domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de 

referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic 

de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 

CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries. 

Al Centre d’Atenció Primària: 

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

dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

 En la mesura del possible la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels 

símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció 

pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

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

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

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, 
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents 
almenys fins a conèixer el resultat. 

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

sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de les 

tasques següents: 

 

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

funcionament. 

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

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

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

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

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

seguiment del cas i l’estudi. 

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

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

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

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

cas, valoració social i disponibilitat d’espais on tenir cura dels infants. 
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El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents: 

 A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on 

sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de sol•licitar el llistat de 

contactes escolars a la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de 

l’existència d’un cas sospitós. 

 Informar al Servei Territorial d’Educació. 

 Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR. 

 Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de 

l’estudi del cas. 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els 

contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 

La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació La 

Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de què sigui positiu es 

comunicarà a través d’un professional sanitari. 

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. 

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància 
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en 
coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu 
i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del 
cas en el centre educatiu. 

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

del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat 

sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

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

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del 

document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els 

infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 

l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, 

l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 

transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la 

realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació 

a l’escola. 
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VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja són referents als 

centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola o en el 

programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els 

dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre 

educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres 

rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els 

protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, 

tant els centres educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i 

adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a 

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

FORMACIÓ 

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

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

l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es farà una formació a distància a totes les 

direccions dels centres educatius per explicar les mesures de protecció davant la COVID- 19 i els 

detalls del protocol davant de possibles casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat 

com entre els professionals docents i no docents del centres educatius. Després de les 

formacions es facilitarà tot el material utilitzat per tal que el puguin fer servir a l’hora de 

traslladar la informació rebuda als equips respectius. 

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, 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 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es 

realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest 

test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents 

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

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

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

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

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

convivents. 

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 

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

l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el 

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

simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar 

una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar- se en 

contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible. 
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En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà 

de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització 

ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 

hores des de l’inici dels símptomes. 

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

l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el 

procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que 

la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) 

corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar 

preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi 

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

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

tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació i 

col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-

19. 
 

m.Seguiment del pla 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 
 

RESPONSABLES: Equip de coordinació. 

POSSIBLES INDICADORS: Valoració dels diferents àmbits del pla fets als cicles. Tenint el 
compte el feedback dels responsables directes d’aquests àmbits (neteja, menjador, 
extraescolars...) 

PROPOSTES DE MILLORA: en funció de la detenció de necessitats, aquest document aplicarà 
el principi de flexibilització i obertura que facin que pugui ser adaptat en qualsevol moment. 
Les reunions de cicle per valorar els diferents punts d’aquest pla seran quinzenals duran el 
primer trimestre. Després quan es detecti la necessitat. 
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3. Concrecions per a l’educació infantil 
 

a. Pla d’acollida de l’alumnat 

A la nostra escola els infants que comencen P3 fan un procés d’adaptació. El procés d’adaptació 
del curs 2020-2021 comprendrà un període entre 3 o 5 dies. Aquest vindrà definit pel nombre 
d’alumnes que finalment composin els grups. 
Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les 
mesures de prevenció i seguretat establertes. Cada infant només podrà ser acompanyat per 
una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin 
simultàniament en el període d’acollida (bessons) podran ser acompanyats per una o dues 
persones. En aquest cas, sí que podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat 
familiar. La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta 
símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrer 14 dies. Tampoc no hi 
podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID- 19 confirmada o 
amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 
Es prioritzarà que l’acollida es realitzi, encara que sigui de manera parcial, en la terrasseta i 
l’aula de psicomotricitat . Quan els infants estiguin a les aules, caldrà ventilar adequadament, 
almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia. 
Aquest curs els grups de P3-A i P3-B vindran definits abans de començar, no es podran fer els 
grups en funció l’observació del funcionament dels nens i les nenes en el període d’adaptació. 
Durant el període d’adaptació els grups de P3 estaran dividits en dos grups (P3- A1/ P3- A2 i P3- 
B1/ P3-B2) i, en el cas de poder realitzar l’adaptació en 3 dies, s’organitzarà de la següent 
manera: 
 

Dia Grup Horari Personal docent i PAS Espais 

 
 

 
Dilluns 14 de 
setembre 

P3- A1 9.15 a 12.30h Mercè, TEEI, Sara Aula de psicomotricitat/ 
aula de P3 A 

P3- B1 Tutora, Maria, Gisela Terrasseta / aula de P3 B 

P3 - A2 15.00 a 16.20h Mercè, TEEI, Sara Aula de psicomotricitat / 
aula de P3 A 

P3- B2 Tutora, Maria, Gisela Terrasseta / Aula de P3 B 

 
 

Dimarts 15 de 
setembre 

P3- A2 9.15 a 12.30h Mercè, TEEI, Sara Aula de psicomotricitat / 
aula de P3 A 

P3- B2 Tutora, Maria, Gisela Terrasseta / Aula de P3 B 

P3- A1 15.00 a 16.20h Mercè, TEEI, Sara Aula de psicomotricitat / 
aula de P3 A 

P3- B1 Tutora, Maria, Gisela Terrasseta / Aula de P3 B 

Dimecres 16 
de setembre 

P3- A1 i A2 9.15 a 12.30h Mercè, TEEI, Sara Aula de psicomotricitat / 
aula de P3 A 

P3 – B1 i B2 Tutora, Maria, Gisela Terrasseta / Aula de P3 B 

 
En el moment de recollir l’alumnat les famílies seguiran les pautes que es descriuen en el punt 

de les entrades i sortides del centre.
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4. Pla de treball del centre educatiu en confinament. 

Com hem explicat al començament del document, l’experiència viscuda ens ha portat a 
prendre decisions sobre aquest punt abans que ho plantegessin les instruccions d’obertura. 
Aquestes decisions han estat aprovades a claustre. Hem decidit crear el nostre  entorn virtual 
a través de l’eina del Google Classroom. 
Fins ara, només la fèiem servir amb l’alumnat de 6è i ens havíem plantejat començar també 
amb el de 5è. Però la situació viscuda ens ha fet veure que cal tenir un entorn virtual més 
consolidat per treballar la competència digital i, a més a més, com instrument 
imprescindible en cas de confinament. 
S’ha decidit amb el claustre introduir el Google Classroom des del primer dia de classe 
perquè l’alumnat conegui el seu funcionament i sigui competent a l’hora d’utilitzar-lo en cas 
de confinament. Això ens permetrà tenir el vehicle i els permisos per treballar directament 
amb els nens i les nenes sense la necessitat de fer servir adreces electròniques dels seus 
familiars. S’elaborarà una breu guia/tutorial perquè les famílies puguin conèixer el 
funcionament del Google classroom. 
No obstant això, podem utilitzar altres recursos de l’escola amb aquest fi que no són 
incompatible amb el que acabarà sent l’eina principal: Dinantia, web de l’escola, blogs... 
Durant el més de juny el coordinador d’informàtica ha fet una formació bàsica a tot el 
claustre per començar a familiaritzar-nos amb l’eina. A més a més, bona part dels mestres 
havien començat a formar-se prèviament. D’aquest primer contacte han sortit “els deures” 
que tenim l’equip docent durant les vacances. 
Aquest serà el marc de treball independentment si hi ha confinament o no. Però si arribem a 
situacions extremes no desitjables la següent graella marcarà la pauta de treball: 

 
NIVELL MÈTODE DE MITJÀ I MITJÀ I MITJÀ I 
EDUCATIU TREBALL I PERIODICITAT PERIODICITAT PERIODICITAT 

 RECURSOS DEL DEL DE CONTACTE 
 DIDÀCTICS CONTACTE CONTACTE AMB LA 
 PREVISTOS AMB EL GRUP INDIVIDUAL FAMÍLIA 

Infantil     

Cicle Inicial     

Cicle mitjà     

Cicle Superior     

 
La graella es concretarà al setembre a cada cicle però aquestes quatre columnes marquen el 

que hem de tenir en compte durant els primer dies de curs i programació lectiva. 

Quan parlem de bretxa digital hem de pensar que només estem parlant d’una part de la 

bretxa social que provoca la desigualtat. L’escola amb els seus mitjans, reaccionarà intentant 

que totes les famílies amb problemes de connexió tinguin capacitat de poder portar 

endavant les dinàmiques del dia a dia en cas de confinament. Però cal destacar que els 
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recursos que durant l’anterior confinament ha proporcionat el CEB i el Departament han estat 

insuficients. 

També farem pacs de material no digital (estoig amb llapis, goma, colors; llibreta, dossiers...) 

per aquelles famílies més vulnerables. que els nens i les nenes puguin tenir a casa. 

És important també tenir molt present que, en cas de confinament la situació dels docents i la 

resta de professionals de l’escola a casa és molt diferent. És una complicació afegida pels 

treballadors i treballadores de l’escola haver de sentir-se contínuament comparats/des amb 

altres contextos que sempre, tot i que siguin pocs, tenen matisos diferents. Crear una 

estructura d’atenció virtual equitativa entre tots els cursos de l’escola implica fer l’estructura de 

mínims que tothom desenvoluparà adaptant-la a la situació de cada context familiar. L’escola 

vetllarà perquè aquests mínims es compleixin i es desenvolupin tot el possible, però a la vegada 

demana comprensió i empatia cap a les dificultats que estiguem vivint. 

Cap destacar la gran resposta en aquest sentit de la nostra comunitat educativa. Del sector de 

les famílies concretament, però volem reflectir-lo al document perquè no deixi de tenir-se en 

compte a tots els sectors implicats, sobre tot al Departament. 

Aquesta situació i la bretxa social existent fa més necessari que mai la figura d’algun referent 

d’integració social a l’escola. És una altra petició que cal fer explícita i que ens ajudaria a 

millorar el principi bàsic de l’equitat. 

 
5. Altres consideracions: 

 
A data de presentació al Consell Escolar està establert el marc general. Però no podem 
concretar alguns aspectes sobre els que encara estem reflexionant. Fins i tot s’anuncia la 
publicació de futures instruccions que podrien fer canviar algunes de les actuacions previstes 
(per exemples sobre les extraescolars). 
El material que ha arribat a 7 de setembre a l’escola per assenyalar espais i portar dia a dia les 
mesures de neteja i control considerem que és del tot insuficient. Hem demanat més i ens 
encarregarem de que l’escola adquireixi el que considerem més adient per començar les classes 
amb seguretat i solvència pedagògica. 
Tot aquest document serà flexible davant de tantíssima incertesa i el grups de mestres de 
l’escola i els seu equip directiu són conscients de que estem vivim una situació molt 
excepcional. Per tant, hem treballat molt per adaptar tota la normativa al nostre centre i 
presentem el model organitzatiu que creiem més adequat. Dit això, volem fer constar que 
aquesta manca de previsió i de recursos ens fa presentar un protocol que seria molt millorable 
si hagués estat d’una altra manera. 
 
Barcelona a 7 de setembre de 2020 
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