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1. Organització dels grups estables: alumnes, professionals i espais 

 
L’organització dels diferents grups d’alumnes, la relació de professorat assignat a cada 
un d’ells i la dels espais que es preveu ocupar al llarg de la jornada escolar es recull en 
la taula següent: 

 

Grups Alumnes 
Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable 
Tempo

ral 

Patufets  1   
2 

(suport) 
Aula Patufets  

Esquirols  1   
2 

(suport) 
Aula Esquirols  

Gegants  1    
2 

(suport) 
Aula Gegants  

P3A 18 1  2  1 Aula P3A  

P3B 19 1 2  1  Aula P3B  

P4A 21 1  2  1  Aula P4A  

P4B 21 1 2  1  Aula P4B  

P5A 17 1 2  1 Aula P5A  

P5B 16 1  2  1 Aula P5B  

P5C 14 1 2  1 
Aula de 

desdoblament 
C. M. 

 

1rA 17 1  2  1 Aula 1rA  

1rB 17 1 2  1 Aula 1rB  

1rC 14 1 2  1 
Aula de 

desdoblament 
C. I. 

 

2nA 17 1 2  1 Aula 2nA  

2nB 17 1 2  1 Aula 2nB  

2nC 13 1 2  1 
Sala de mestres 

de Primària 
 

3rA 17 1  2   Aula 3rA  

3rB 17 1 2  1 Aula 3rB  

3rC 17 1 2   Aula Música  

4tA 17 1  2  1 Aula pati  

4tB 17 1 2   Laboratori  

4tC 17 1 2   Aula pati  

5èA 18 1 2   Aula 5èA  

5èB 18 1  2   Aula 5èB  

5èC 17 2    Aula Informàtica  

6èA 18 1  2  1 Aula 6èA  

6èB 19 1 2   Aula 6èB  

6èC 19     
Aula 

desdoblament 
C.S. 

 

1r ESO-A 29 1  6  1 Aula 1r ESO-A  
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1r ESO-B 29 1 6  1 Aula 1r ESO-B  

2n ESO-
A 

28 1  6  1 Aula 2n ESO-A  

2n ESO-
B 

27 1 6  1 Aula 2n ESO-B  

3r ESO-A 27 1 7   Aula 3r ESO-A  

3r ESO-B 28 1 7   Aula 3r ESO-B  

4t ESO-A 30 1 7   Aula 4t ESO-A  

4t ESO-B 29 1  7   Aula 4t ESO-B  

 

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

 
La nostra escola disposa de 5 accessos per facilitar l’entrada de l’alumnat. Aquests 
són: 

- Porta d’entrada a Consergeria (C. Jardí, 48) 
- Porta d’entrada al pati (C. Jardí, 46) 
- Porta d’entrada a Educació Infantil (C. Jardí, 42) 
- Porta d’entrada Nord (C. Sallarés i Pla, 10) 
- Porta d’entrada Sud (C. Sallarés i Pla, 20) 

 
 

2.1. Entrades i sortides acollida 
 
L’horari d’entrada de l’acollida de matí serà de 7.30 a 8.15h. Després d’aquesta hora, 
cap alumne podrà accedir a l’escola fins a l’horari corresponent a cada grup. 
L’accés per a l’acollida es farà per la porta Nord. Per poder mantenir la distància 
interpersonal d’1,5 metres s’habilitarà el menjador escolar i si aquest espai no és 
suficient, s’habilitarà també el gimnàs.  
 
Els acompanyants, que sempre hauran de dur mascareta, deixaran l’infant al 
distribuïdor de la porta Nord on, una persona encarregada (personal d’administració) el 
recollirà, s’assegurarà que es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i l’acompanyarà 
amb el mestre responsable de l’acollida.  
 
Els alumnes es distribuiran en grups estables i tots hauran de portar mascareta. 
 
De manera esglaonada, respectant l’horari d’entrada a classe de cada grup estable 
se’ls acompanyarà amb el respectiu tutor/a. 
 
Abans de sortir, però, cada alumne col·laborarà (sota la supervisió de l’adult) amb la 
neteja de la zona que ha ocupat i es tornarà a rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. 
 
Quan hagi finalitzat l’acollida per a tots els infants, es ventilarà i s’acabarà de netejar i 
desinfectar l’espai. 
 
Donada la planificació de ventilació, neteja i desinfecció de l’escola, no hi haurà 
acollida a la tarda. 
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2.2. Entrades i sortides generals i desplaçaments per l’escola 

 
 
Els alumnes i els professors, hauran d’arribar a l’escola amb la mascareta posada i 

l’hauran de fer servir fins que entrin a la seva classe.  

Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus 

membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a Infantil i Primària si la situació 

epidemiològica ho permet –en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a 

l’aula a partir de 6 anys. A partir de Secundària, sempre hauran de dur mascareta. 

Per organitzar les entrades i evitar contacte entre els diferents grups estables, a cada 

porta hi haurà un responsable i els alumnes, conforme vagin entrant es dirigiran a la 

seva classe on els esperarà el seu tutor/a. A l’entrada de cada aula hi haurà el material 

necessari per a la higiene de mans.  

A les escales i passadissos, la resta del professorat no tutor garantirà el compliment de 

les mesures de seguretat. 

En el cas de la Llar un adult acompanyarà l’infant fins a la porta de fusta del final de 

l’escala d’accés. Allà, el personal de suport de la Llar, amb mascareta rebrà els infants i 

els acompanyarà a l’aula. 

Es reservarà l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i 

el seu personal de suport, si s’escau. Només estarà permès el seu ús per una persona 

a la vegada (o un alumne acompanyat d’un adult).  L’ús serà esporàdic i es garantirà la 

desinfecció després d’aquest. 

A les sortides d’Infantil i Primària, es permetrà  a un adult accedir a l’interior del pati per 
recollir els alumnes de P4, P5, 2n, 3r i 4t, per evitar aglomeracions al carrer ja que les 
dimensions del pati poden garantir millor la distància de seguretat. 
 
Com ja és norma, a l’escola no es permetrà l’entrada de mascotes. 
 
Un cop a l’interior del pati, les famílies, mantenint la distància de seguretat, seguiran el 
camí indicat amb fletxes diferenciades per colors segons el curs, per arribar al seu punt 
de recollida que estarà situat a: 
 

- P4: a la porta de l’edifici de P4 (nau) a l’esquerra del pati d’Infantil.(1) 
- P5: a la porta de l’edifici de P5 a la dreta del pati d’Infantil.(2) 
- 1rC: al pati gran al costat dels lavabos dels porxos.(3) 
- 2n A i B: al pati gran al costat dels porxos.(4) 
- 2nC: al pati gran davant la porta de l’antiga sala de mestres de Primària. (5) 
- 3rA: al pati al costat de la porta d’accés a l’edifici per la part Sud.(6) 
- 3rB i C: al pati gran davant de la classe de 3rB.(7) 
- 4tA i B: al pati gran davant de les classes de 4t.(8) 
- 4tC: davant de la porteria del fons del pati gran.(9) 
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A les hores de sortida, els alumnes d’Infantil, 1r, 2n, 3r i 4t esperaran a les aules 

respectives fins que els vinguin a buscar, excepte 3rC que esperaran als porxos i 4tB 

que esperarà al costat de la porteria i 1r A i B que sortiran per la porta Nord (les 

famílies no accediran a l’interior de l’escola sinó que els recolliran de la classe 

directament des d’aquesta porta). Els alumnes de 5è, 6è i Secundària, que sortiran per 

la porta Sud, seran acompanyats pel seu tutor fins a la porta corresponent i podran 

sortir sols de l’escola seguint els horaris previstos i mantenint les distàncies de 

seguretat. 

Els germans grans que han de recollir els seus germans més petits hauran de sortir per 

la porta corresponent al seu curs i seguir el camí indicat per arribar al lloc de recollida 

dels petits.  

Les famílies que han de recollir els seus fills/es per diferents portes, hauran de seguir 

sempre els camins assenyalats al pati. 

En cap cas podran passar pel mig del pati o barrejar-se amb altres grups estables. 

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup 

estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 
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Accés Grups 
Horari d’entrada Horari de sortida 

Matí Tarda Matí Tarda 

Porta 
Consergeria 

Patufets 8.45 a 9.00 h 15.00 a 15.20 h Horari individual Horari individual 

Esquirols 8.45 a 9.00 h 15.00 a 15.20 h Horari individual Horari individual 

Gegants 8.45 a 9.00 h 15.00 a 15.20 h Horari individual Horari individual 

Porta Sud 
 

3rESO-A 7.50 a 8.00 h 15.20 a 15.30 h 13.20 a 13.30 h 17.20 a 17.30 h 

3rESO-B 7.50 a 8.00 h 15.20 a 15.30 h 13.20 a 13.30 h 17.20 a 17.30 h 

4tESO-A 7.50 a 8.00 h 15.20 a 15.30 h 13.20 a 13.30 h 17.20 a 17.30 h 

4tESO-B 7.50 a 8.00 h 15.20 a 15.30 h 13.20 a 13.30 h 17.20 a 17.30 h 

1rESO-A 

 

15.10 a 15.20 h 13.20 a 13.30 h 17.10 a 17.20 h 

1rESO-B 15.10 a 15.20 h 13.20 a 13.30 h 17.10 a 17.20 h 

2nESO-A 15.10 a 15.20 h 13.20 a 13.30 h 17.10 a 17.20 h 

2nESO-B 15.10 a 15.20 h 13.20 a 13.30 h 17.10 a 17.20 h 

5èA 8.50 a 9.00 h 15.30 a 15.40 h 12.50 a 13.00 h 17.30 a 17.40 h 

5èB 8.50 a 9.00 h 15.30 a 15.40 h 12.50 a 13.00 h 17.30 a 17.40 h 

5èC 8.50 a 9.00 h 15.30 a 15.40 h 12.50 a 13.00 h 17.30 a 17.40 h 

6èA 8.50 a 9.00 h 15.30 a 15.40 h 12.50 a 13.00 h 17.30 a 17.40 h 

6èB 8.50 a 9.00 h 15.30 a 15.40 h 12.50 a 13.00 h 17.30 a 17.40 h 

6èC 8.50 a 9.00 h 15.30 a 15.40 h 12.50 a 13.00 h 17.30 a 17.40 h 

Porta Nord 
1rA 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

1rB 8.50 a 9.00h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

Pati 

1rESO-A 7.50 a 8.00 h 

 
1rESO-B 7.50 a 8.00 h 

2nESO-A 7.50 a 8.00 h 

2nESO-B 7.50 a 8.00 h 

1rC 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

2nA 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

2nB 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

2nC 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

3rA 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

3rB 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

3rC 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

4tA 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

4tB 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

4tC 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

P4A 

 

17.20 a 17.30 h 

P4B 17.20 a 17.30 h 

P5A 17.20 a 17.30 h 

P5B 17.20 a 17.30 h 

P5C 17.20 a 17.30 h 

Transport 
escolar 

8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

Porta 
Infantil 

P3A 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 

P3B 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 17.20 a 17.30 h 
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P4A 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 

 

P4B 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15 30 h 12.50 a 13.00 h 

P5A 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 

P5B 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 

P5C 8.50 a 9.00 h 15.20 a 15.30 h 12.50 a 13.00 h 

 
Si algun alumne arriba més tard del seu horari d’entrada haurà d’esperar fora de 
l’escola amb el seu acompanyant fins que hagin entrat tots els torns. 
 
Fora de l’horari d’entrada i sortida només es podrà entrar per la porta de Consergeria, 
respectant el màxim aforament a l’interior i la distància de seguretat (1 adult per 
família). Donada la situació actual, i per preservar la salut i seguretat de tota la 
comunitat, apel·lem a la responsabilitat de les famílies per: 
 

- Minimitzar les visites al centre. 
- Respectar les hores d’entrada i sortida. 
- Evitar anar al col·legi fora de l’hora d’entrada o sortida assignada, durant l’horari 

escolar. 
- Resoldre i realitzar, sempre que sigui possible, qualsevol mena de dubte o 

gestió telefònicament o a través del correu electrònic. 
 
De la mateixa manera,  i per dur a terme amb rigorositat el nostre protocol de 
seguretat, NO estarà permesa la recollida d’alumnat fora dels horaris d’entrades i 
sortides establerts. Si de forma excepcional hi ha la necessitat de trencar aquesta 
norma (per exemple per visites mèdiques), s’haurà d’informar el tutor/a prèviament via 
correu electrònic per a la seva gestió. 
 
Per a la circulació dins del recinte escolar s’haurà de seguir el següent protocol: 
 

- Rentar-se les mans abans de canviar d’espai. 
- Seguir les indicacions dels passadissos i escales. 
- Pujar les escales, esglaó per esglaó, i evitar tocar les parets i baranes amb les 

mans. 
- Per als desplaçaments dins del col·legi, en els que no es pugui garantir la 

distància de seguretat, es demanarà tant als alumnes com al personal del centre 
que es col·loquin la mascareta. 

- Utilitzar els lavabos assignats i rentar-se les mans abans de sortir. 
- Si és estrictament necessari que algú utilitzi l’ascensor, haurà de desinfectar-se 

les mans amb gel abans i després d’utilitzar-lo.  
 
 
Per tal de facilitar l’organització del primer dia lectiu (14 de setembre), creiem necessari 
poder convocar una trobada presencial amb tots els/les alumnes amb anterioritat a 
aquesta data. L’objectiu és que els alumnes puguin saber amb antelació quina serà la 
seva aula i el seu tutor/a. Aquesta trobada es realitzarà en diferents dies i franges 
horàries: 
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- P3: (vindran directament el dia 14 perquè ja tenen aquesta informació). 
- P4: dia 9 de setembre de 9.30 a 10.00h. 
- P5: dia 9 de setembre de 10.30 a 11.00h. 
- 1r Ed. Primària: dia 9 de setembre d’11.30 a 12.00h. 
- 2n Ed. Primària: dia 9 de setembre de 12.30 a 13.00h. 
- 3r Ed. Primària: dia 10 de setembre de 9.30 a 10.00h. 
- 4t Ed. Primària: dia 10 de setembre de 10.30 a 11.00h. 
- 5è Ed. Primària: dia 10 de setembre d’11.30 a 12.00h. 
- 6è Ed. Primària: dia 10 de setembre de 12.30 a 13.00h. 
- 1r ESO: dia 10 de setembre de 10.15 a 10.45h. 
- 2n ESO: dia 10 de setembre d’11.15 a 11.45h. 
- 3r ESO: dia 10 de setembre de 12.15 a 12.45h. 
- 4t ESO: dia 10 de setembre de 9.00 a 9.30h. 

 
Per evitar la coincidència dels diferents grups, els alumnes d’Infantil i Primària i alguns 
grups de Secundària faran les entrades i sortides per la porta del pati, mentre que els 
alumnes de 2n ESO-A entraran per la porta Sud i els de 4t d’ESO sortiran per la porta 
Sud. 
 
Aquest dia es proporcionarà a les famílies el document de “Declaració responsable” 
que hauran de signar i portar obligatòriament el dia d’inici de curs. 
 
A l’esmentat document es farà constar que la família és coneixedora de la situació 
actual de la pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les 
mesures que puguin ser necessàries en cada moment. També es comprometen a no 
portar l’infant o l’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 al seu CAP (Centre d’Assistència Primària) i als responsables del 
centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
 
També amb la intenció d’aconseguir un bon funcionament de les entrades el primer dia 
de curs, l’accés es realitzarà d’una manera especial que detallem a continuació: 
 

- Educació Infantil:  
 

o P3: porta d’Infantil, entre les 9.30 i les 10.30h. Les famílies hauran de 
deixar l’infant just a l’entrada de l’edifici i, en cap cas podran accedir a 
l’interior. 

o P4 i P5: porta del pati, entre les 9.30 i les 10.00h. Les famílies podran 
acompanyar els seus fills/es fins als punt de recollida a les sortides on els 
esperarà la seva tutora (consultar plànol d’aquest mateix apartat). 
 

- Educació Primària: 
 

o 3r i 4t: porta del pati entre les 8.50 i les 9.00h. 
o 5è i 6è: porta Sud entre les 8.50 i les 9.00h. 
o 1r i 2n: porta del pati entre les 9.10 i les 9.20h. 
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- Educació Secundària: 
 

o 1r i 2n ESO: porta del pati a les 8.15h. 
o 3r i 4t ESO: porta Sud a les 8.15h. 

 
 
3. Procediment de difusió i informació del Pla d’organització a les famílies 

Des del mes de juliol estarà publicat a la web del centre el Pla d’actuació provisional i 

un resum-recordatori a les primeres pàgines de l’agenda escolar. 

Al setembre, una vegada realitzades les modificacions pertinents segons l’evolució de 

la pandèmia i les noves indicacions del Departament d’Educació i un cop aprovat per la 

Inspecció Educativa i pel Consell Escolar el Pla d’actuació per al curs 2020-21 definitiu, 

es publicarà a la pàgina web de l’escola, així com un resum que faciliti la consulta de 

les mesures i indicacions a les famílies. 

A les reunions de pares d’inici de curs, que es convocaran els primers dies de 

setembre, es farà l’explicació i es respondrà a tots els dubtes que les famílies puguin 

tenir al respecte. 

 

4. Procediments de comunicació amb les famílies 

Els mitjans de comunicació amb les famílies seran els següents: 

- Circulars internes en què s’especificarà l’horari marc de l’escola així com els 

horaris específics per cursos, especificacions concretes COVID, dates, horaris i 

mitjà en què es realitzaran les reunions de pares, funcionament del menjador 

escolar, oferta i funcionament de les extraescolars... i qualsevol altra informació 

que pugui ser d’interès per a les famílies. 

- Pàgina web  

- Reunions de pares 

Enguany, les reunions de pares prenen una importància cabdal ja que ens 

proporcionaran una manera de poder informar directament les famílies i solucionar tots 

els dubtes que els hagin pogut sorgir sobre com s’ha organitzat el nou curs. 

Aquestes reunions es realitzaran: 

- P3: dies 8 i 9 de setembre 

- P4: dia 15 de setembre 

- P5: dia 16 de setembre 

- 1r i 2n: dia 8 de setembre 

- 3r, 4t, 5è i 6è: dia 17 de setembre 

- Secundària: dia 22 de setembre 

Totes les reunions es faran en diferents franges horàries i, si és possible de manera 

presencial, sempre tenint en compte poder garantir les mesures de seguretat 

adequades. 
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Les tutories individuals amb les famílies per a la resta d’alumnes, en principi durant el 

primer trimestre es faran preferentment per telèfon i/o videotrucada i per al seguiment 

diari es farà servir l’agenda escolar, el correu electrònic i el telèfon. 

Si la situació de la pandèmia ho permet, al segon i tercer trimestre les tutories 

individuals es plantejaran de manera presencial. 

 

5. Servei de menjador 

Al menjador es mantindran els grups estables i es garantirà la distància de seguretat 

entre els diferents grups. 

Per poder fer la previsió de distribució dels diferents torns hem tingut en compte el 

nombre de comensals del curs 2019-20. Els torns previstos seran els següents: 

 

Curs- nivell-grup Hora de dinar 

P3A 12.30 h 

P3B 12.30 h 

P4A 12.30 h 

P4B 12.30 h 

P5A 12.30 h 

P5B 12.30 h 

P5C 12.30 h 

Ventilació, neteja i desinfecció 

1rA 13.30h 

1rB 13.30h 

1rC 13.30h 

2nA 13.30h 

2nB 13.30h 

2nC 13.30h 

3rA 13.30h 

3rB 13.30h 

3rC 13.30h 

4tA 13.30h 

4tB 13.30h 

4tC 13.30h 

Ventilació, neteja i desinfecció 

5èA 14.15 h 

5èB 14.15 h 

5èC 14.15 h 

6èA 14.15 h 

6èB 14.15 h 

6èC 14.15 h 

1rESO-A 14.15 h 

1rESO-B 14.15 h 
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2nESO-A 14.15 h 

2nESO-B 14.15 h 

3rESO-A 14.15 h 

3rESO-B 14.15 h 

4tESO-A 14.15 h 

4tESO-B 14.15 h 

 

Després de cada torn s’estableix un període de 15’ per a ventilació, neteja i 

desinfecció. 

 

6. Extraescolars i activitats complementàries 

Fins que les condicions i requeriments sanitaris ho permetin, no hi haurà activitats 

extraescolars organitzades per l’escola. 

En el cas de les activitats extraescolars externes al nostre centre, serà el professional 

encarregat d’aquesta activitat el responsable de recollir cada nen/a a la seva zona 

d’esbarjo. 

Durant el primer trimestre del curs 2020-21 no es té previst realitzar activitats fora de 

l’escola. 

Per al segon i tercer trimestre, si la situació sanitària ho permet, es realitzaran les 

colònies i treballs de síntesi que es tenien previstos. De no ser possible, es tornaran a 

canviar de data o s’anul·laran. 

 

7. Planificació de ventilació, neteja i desinfecció  
 
Per a la planificació de la ventilació, neteja i desinfecció se seguiran les indicacions de 

Salut que s’han rebut. 

Totes les aules disposaran de dispensador de gel hidroalcohòlic per a la neteja de les 

mans dels alumnes i del personal docent, així com de líquid desinfectant i paper d’un 

sol ús per desinfectar les taules i cadires. 

Els lavabos disposaran de dispensadors de sabó líquid i paper d’un sol ús per eixugar-

se les mans. 

En tots els casos, el personal de neteja reomplirà els dispensadors de gel i de líquid 

desinfectant i garantirà la reposició de paper sempre que sigui necessari.  

A més del personal habitual que realitzarà les tasques de neteja i desinfecció, 

immediatament després de finalitzada la jornada escolar, es disposarà de dues 

persones de reforç que garantiran aquestes accions al llarg del dia segons la 

freqüència que s’especifica en el quadre següent: 
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En el cas de les superfícies d’ús escolar i de les aules, cada mestre amb la 

col·laboració dels alumnes (tenint en compte l’edat) garantirà la ventilació i neteja 

després de cada ús. 

La neteja del menjador, a càrrec de l’empresa Aliment Art es durà a terme després de 

cada torn, segons els horaris concretats en l’apartat corresponent. 

Per a la selecció del productes de neteja i desinfecció es tindrà en compte les 

recomanacions del Ministeri de Sanitat. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Pel que fa a la gestió de residus, els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a 

l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb 

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

mascaretes, guants i altres residus personals, es llençaran al contenidor de rebuig 

(contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà en 

una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i 

s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la 

resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

8. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  
 

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores de l’escola és una 

prioritat, per això s’aplicaran totes les mesures de prevenció que des de Salut es vagin 

recomanant. 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 

del curs, signaran una “Declaració responsable”. 

Què cal tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

• Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni 

haver reduït la temperatura amb antitèrmics. És necessari, doncs, prendre la 

temperatura abans de sortir de casa. 

• L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada. 

• No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes: 

Taula de símptomes compatibles amb la COVID-19 

Persones de 14 anys o més petites  Persones majors de 14 anys 

Febre o febrícula (superior a 37,5º)  Febre o febrícula (superior a 37,5º) 

Tos  Tos 

Dificultat per respirar  Dificultat per respirar 

Mal de coll  Mal de coll 

Congestió nasal  Alteració del gust o de l’olfacte 

Vòmits i/o diarrees  Vòmits i/o diarrees 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Mal de cap  Mal de cap 

Malestar  Malestar 

Dolor muscular  Dolor muscular 

Mal de panxa  Calfreds 

 

A més, cap persona pot accedir-hi si: 

• Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

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

COVID-19. 

• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

• Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

 

Com es fa la prevenció de casos de la COVID-19? 

Mesures de prevenció i seguretat 

- Mascareta: 

 

S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb 

les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una 

bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari. 

És molt important que la mascareta estigui marcada amb el nom de l’alumne i 

que quedi ben ajustada i compleixi amb la normativa vigent. 

A l’Educació Infantil i Primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de 

convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre les 

condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan 

comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les 

condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 

anys, també hauran de dur mascareta a l’aula. 

A partir de Secundària la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el 

recinte escolar. 

Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància 

mínima d’1,5 metres entre els nens i nenes. 

 

- Higiene: 

 

o Accés a gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent. 

o S’incrementa la neteja, ventilació i desinfecció dels espais. 

o Implementació de mesures específiques per a les entrades i sortides al 

centre, separar les taules, habilitar nous espais, etc. 
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I si hi ha un cas de COVID-19? 

Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament 

preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. 

El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de 

mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim 

d’incubació del virus. 

 

Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup 
 

- Si els símptomes apareixen dins l’escola:  
Si és el vostre fill/a, se us trucarà perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en 
contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus 
des del centre es trucarà al 061 i se us avisarà d’aquest fet. 
 

- Si els símptomes apareixen fora de l’escola: 
Haureu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari 
d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà 
fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà 
d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es 
constati el resultat positiu. 

 
En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumnat o docent se li farà una 
prova PCR el més aviat possible. 
 
Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o el docent i els seus 
convivents han de fer aïllament domiciliari. 
 
El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 
prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els 
germans). 
 
 
Quin és el paper especial que tindrà el Director aquest curs? 
 
La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i 
actuacions que ha de seguir el centre educatiu. 
Es coordina amb la persona referent assignada del centre d’atenció primària. 
Reporta les dades dels casos sospitosos i positius a la nova eina que es posa en 
marxa aquest any: TRAÇACOVID. 
 
 
Quin és el paper dels altres agents implicats? 
 
- El paper de la persona referent del centre sanitari que té assignat el centre és 

resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19. 
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Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva 
tasca. 

- El Gestor COVID té com a funció entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per 
registrar i identificar tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a 
l’aparició dels símptomes. 
Aquesta entrevista al “cas sospitós” es farà al CAP de referència de l’alumne/a o via 
telefònica. 
El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica 
territorial de referència de l’existència d’un cas sospitós en un centre educatiu per 
tal de sol·licitar la llista de contactes escolars i d’informar, alhora, de l’existència 
d’un cas sospitós de COVID-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també 
indica, si s’escau, les mesures d’aïllament necessàries que puguin resultar de 
l’estudi del cas. 
 
 

Els elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova 
PCR a un alumne/a o docent seran: 
 
- Si el resultat és positiu en un o més membres d’un grup: 

 
Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del centre de salut 
corresponent. 
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. 
La resta de grups no ho són. 
Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer 
contacte amb el cas positiu. 
S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup. 
El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir 
l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació del virus. 
La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de 
mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes 
i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per 
recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització d’una PCR  de control. 

 
- Si el resultat és negatiu: 

 
S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de 
la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat. 
La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li 
la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva 
simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si 
és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la 
persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi 
pot desaconsellar la tornada. 
De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que 
no tenen febre. 
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En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de 
positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin 
detectat positius per COVID-19. 
En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i 
contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivència estable. 
Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu 
durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el 
període màxim d’incubació del virus). 
Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o 
per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs 
tothom estigui donat d’alta a La Meva Salut (docents i famílies) a l’enllaç 
lamevasalut.gencat.cat/alta on també es poden obtenir-hi els resultats d’altres proves 
diagnòstiques. 
 
És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? 
 
En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, 
en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que 
corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre. 
En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent 
via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. 
 
Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat 
 
Caldrà valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a 
l’hora de reprendre l’educació presencial. 
En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent, 
de manera personalitzada, per via no presencial, garantint la continuïtat del curs 
escolar. 
 
 
9. Mesures i recomanacions a tenir en compte 
 

• Portar a l’escola una ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua de casa. 
Poden reomplir-la també a l’escola amb la supervisió d’un adult. 

• Higiene de mans freqüent. 

• Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) 
amb persones que no formen part del grup estable de convivència tant de l’àmbit 
educatiu com de l’entorn familiar. 

• Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de 
convivència estable sense mesures d’higiene (mans netes i desinfecció). 

• Fins a nou avís, duran la bata a casa tots els dies per poder rentar-la. 

• Els nens/es NO podran portar joguines de casa. 
 
10. Seguiment del pla 
 
Totes les mesures plantejades al llarg d’aquest Pla estan subjectes de canvis i millores 
en funció de la situació sanitària que es visqui en cada moment i de les situacions amb 
què ens anem trobant conforme es posi en marxa. 
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Per a l’avaluació i seguiment d’aquest Pla de reobertura al setembre es preveu la 
següent planificació: 
 
 

Responsables Equip Directiu 

Possibles 
Indicadors 

- Indicacions de Salut segons la situació Sanitària a Catalunya. 
- Presència de casos en el professorat i/o alumnat i les seves 

famílies. 

Propostes de 
millora trimestrals 

(En funció de les deficiències o problemes que es vagin 
detectant). 

Altres  

 
 
 
 
 
 
 
 


