
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’organització de centre  

Curs 2020-2021 

  

 

  
 



 

2 
 

Índex 

1.- Introducció . 3 

2.- Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 

confinament parcial o tancament del centre.  4 

     2.1.- Acció tutorial. 4 

     2.2.- Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre. 5 

     2.3.- Entorn virtual 6 

3.- Organització de grups d’alumnes, professionals i espais . 6 

     3.1.- Alumnat. 6 

     3.2.- Alumnat P3. 7 

       3.3.- Atenció a l’alumnat vulnerable 7 

     3.3.- Distribució d’espais. 7 

     3.4.- Professorat i PAS. 8 

     3.5.- Horari professorat. 9 

     3.6.- Organigrama.  10 

     3.7.- Patis. 10 

4.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides . 11 

     4.1.- Calendari. 11 

     4.2.- Horari. 11 

     4.3.- Entrades i sortides. 12 

5.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 . 13 

     5.1.- Control de simptomatologia. 14 

6.- Principis bàsics de seguretat i higiene a l’escola. 15 

     6.1.- Grups de convivència i socialització estables. 15 

     6.2.- Ús de mascaretes. 16 

     6.3.- Requisits per accedir a l’escola. 16 

     6.4.- Accions contràries a la convivència. 17 

7.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 17 

8.- Serveis complementaris 18 

     8.1.- Acollida. 18 

     8.2.- Menjador. 19 

     8.3.- Extraescolars 19 

 

 



 

3 
 

1.- Introducció 

El pla d’organització de centre pel Curs 2020-21 està subjecte a les indicacions que es rebin des 

del Departament d’Educació pels seus diversos canals. 

El dret de garantir l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima 

normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat.  

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 

tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes 

poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que 

tenen una dificultat d’aprenentatge.  

Aquest pla pretén establir les bases per tal de que el curs 2020-21 es pugui reprendre, buscant 

l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut dels alumnes i treballadors 

de l’escola i el dret de tots infants a una educació de qualitat.  

La proposta es basa en els valors de seguretat, salut, equitat i tindrà vigència durant tot el curs 

2020-21.  

La finalitat del pla és la d’emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i orientar-nos en 

la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al llarg del curs, d’acord 

amb els criteris que fixa l’administració:  

- Una acció educativa de qualitat i d’equitat.  

- La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs.  

- Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas de 

brot.  

- Una atenció inclusiva de tot l’alumnat.  

Aquest document s’ha elaborat a partir dels diferents comunicats, instruccions, decrets, 

recomanacions i orientacions que el Departament d’Educació ens ha fet arribar, aquesta llista 

pot ser ampliada: 

- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

per COVID-19 

- Preguntes més freqüents i guia per elaborar el pla d’organització dels centres 

educatius per al curs 2020-2021 

 

Tanmateix, degut a la situació epidemiològica canviant que ens podem anar trobant al llarg del 

curs, aquest document podrà ser modificat i actualitzat en qualsevol moment del curs escolar. 



 

4 
 

2.- Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament 

parcial o tancament del centre  

 

El Departament d’Educació fixa que, atès que el curs 2019-2020 ha finalitzat en un context de 

pandèmia, la Programació General Anual (PGA) del curs 2020-2021 faci èmfasi en els següents 

aspectes: 

- Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 

- Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 

d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la 

bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

- Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 

aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne 

a autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors 

socioemocionals de l’aprenentatge. 

- L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels 

alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital. 

- Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 

l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema. 

 

2.1.- Acció tutorial 

La tutora de cada grup és la responsable de centralitzar tota la informació de cada alumne. I 

haurà de vetllar per: 

- L’assoliment progressiu dels aprenentatges. 

- Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne. 

La tutora haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de guiar-les, 

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 

La comunicació es farà principalment per l’agenda d’aula, correu electrònic, entrevista 

individual presencial , com a mesura excepcional, i en el seu defecte telemàtica. 

Abans de l’inici de curs, dins es contactarà amb totes les famílies per tal de recollir informació 

rellevant cara una possible situació de confinament. Així doncs caldrà saber: 

- Disponibilitat d’un dispositiu digital per treballar a casa. 

- Disponibilitat d’una connexió a internet estable que permeti el treball a casa. 
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2.2.- Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre  

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció educativa i 

formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia.  

L’escola seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats sanitàries durà a 

terme les següents accions per respondre a la situació: 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

- Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic, dispositiu 

digital ( si és el cas ). 

- Centralització de la comunicació i tasques en la figura de la tutora i la TEI a P3.  

- Establiment de 2 franges de 30 minuts fixes al dia en grups reduïts, una al matí i una a 

la tarda, d’acompanyament i consulta.  

- Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 

- Establiment ràpid i eficaç d’intercanvi i facilitació de tasques.  

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

- Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic, dispositiu 

digital ( si és el cas ). 

- Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies.  

- Establiment ràpid i eficaç d’intercanvi i facilitació de tasques.  

 

1r i 2n : 

- Establiment de 2 franges: 1,30h al matí i 45 minuts a la tarda cada dia en grups reduïts, 

d’acompanyament, consulta i realització de tasques de les matèries de Llengua 

catalana, Llengua castellana, Llengua angles, matemàtiques i Coneixement del Medi. * 

3r i 4t: 

- Establiment de 3 franges: 9,30h a 10,30h de 11h a 12h al matí i de 15h a 16h a la tarda 

cada dia tot el grup, d’acompanyament, consulta i realització de tasques de les 

matèries de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, matemàtiques i 

Coneixement del Medi. * 

5è i 6è: 

- Reproducció de l’horari escolar tant al matí com a la tarda en grup sencer. 

- Es duran a terme totes les àrees i especialitats curriculars sense excepció. 

 

*En cas de confinament total de més de 14 dies, es reprendran telemàticament la resta 

d’especialitats . 
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2.3.- Entorn virtual 

 

L’entorn virtual d’aprenentatge que s’utilitzarà des de P3 a 6è per tal de realitzar les tasques 

d’acompanyament, consulta i l’intercanvi de tasques es realitzarà a través de la plataforma 

GOOGLE CLASSROOM i GOOGLE MEET. 

Aquesta eina requereix: 

- Autorització signada per part de la família. ( Annex 1 ) 

- Creació per part de l’escola d’un correu corporatiu de centre amb usuari i contrasenya 

per cada alumne. 

- Ordinador amb connexió a internet i webcam.  

 

3.- Organització de grups d’alumnes, professionals i espais  

3.1.- Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’etapa d’educació infantil i primària, 

la direcció del centre vetllarà perquè es pugui seguir el curs de manera presencial i sempre que 

la situació sanitària obligui a un nou confinament parcial o total. 

 

Per aquest curs 2020-2021 seguint les instruccions del Departament d’Educació per la 

reobertura de centres, la distribució de l’alumnat, docents i espais serà: 

GRUP ALUMNES 
DOCENTS PAE 

ESPAI 
Estable Temporal Estable Temporal 

P3 25 Tutor/a 1 

E. Música 
MEE 

TEI  Aula 

P4A 16 Tutor/a 2  
Personal 
Suport 1 

Aula 

P4B 16 Tutor/a 3  
Personal 
Suport 2 

Aula 

P4C 17 Tutor/a 4  
Personal 
Suport 3 

Aula 

P5 23 Tutor/a 5   Aula 

1A 16 Tutor/a 6 

E. Música 
E. EF 2 

E. Anglès 
MEE 

  Aula 

1B 17 Tutor/a 7   Aula 

1C 17 Tutor/a 8   Aula 

2A 21 Tutor/a 9   Aula 

2B 19 Tutor/a 10   Aula 

3A 14 Tutor/a 11 E. Música   Aula 
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3B 13 Tutor/a 12 

E. EF 3 
E. Anglès 

MEE 
  Aula 

4A 11 Tutor/a 13 
E. Música 

E. EF 1 
E. Anglès 

MEE 

  Aula 

4B 12 Tutor/a 14   BIBLIOTECA 

5A 18 Tutor/a 15 
E. Música 

E. EF 3 
E. Anglès 

MEE 

  Aula 

5B 18 Tutor/a 16   Aula 

5C 17 Tutor/a 17   Aula 

6A 17 Tutor/a 18 
E. Música 

E. EF 1 
E. Anglès 

MEE 

  Aula 

6B 17 Tutor/a 19   Aula 

6C 17 Tutor/a 20   LABORATORI 

 

3.2.- Alumnat P3 

Durant els tres primers dies de curs només 1 membre de la família de P3 podrà acompanyar i 

recollir a l’alumnat a l’aula per tal de desenvolupar el procés d’adaptació. El fet d’acompanyar i 

recollir l’alumnat a l’aula es durà a terme només durant el mes de setembre i sempre prenent 

les mesures de seguretat i higiene que es designin des de l’escola. A partir del mes d’octubre 

les entrades i sortides es realitzaran a lloc de trobada assignat. 

 

3.3.- Atenció a l’alumnat vulnerable 

L’escola vetllarà i farà un seguiment de l’alumnat en situació socioeconòmica desfavorable. 

L’equip directiu en coordinació amb els agents implicats (serveis socials, la mestra d’EE i la 

responsable de l’EAP) s’encarregarà del seguiment d’aquests alumnes i les seves famílies i 

vetllarà perquè disposin de l’acompanyament emocional i dels recursos necessaris que 

possibilitin el  desenvolupament del curs amb la màxima normalitat. Així mateix vetllarà per 

l’acompanyament d’aquestes famílies a possibles beques i ajuts que puguin necessitar 

(menjador, beques MEC..) . 

 

3.4.- Distribució d’espais 

Els grups d’alumnes estables tindran assignat un espai referent on desenvoluparan la major 

part de la jornada lectiva. 

Puntualment, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar 

diferents aules específiques. La rotació de diversos grups en un mateix dia serà la mínima i 
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cada cop que hi hagi un canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús 

comú. 

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

l’alumnat una distància interpersonal mínima d’un metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en 

files o en petits grups al voltant d’una taula, haurà de tenir en compte aquesta distància. 

A l’aula hi haurà un full de registre on recolliran totes les entrades i sortides de personal no 

estable i les possibles incidències que facilitarà la traçabilitat en cas de contagi. 

La tutora serà la responsable de recollir i renovar els fulls de registre i assegurar-se que hi hagi 

gel desinfectant hidroalcohòlic, una solució desinfectant i un drap pels objectes físics. 

 

3.5.- Professorat i PAS 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, 

contactes estrets i simptomatologia de COVID19.  

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones 

amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i 

més grans de 60 anys.  

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

d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el marc 

de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, 

mesures específiques de protecció.  

En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a terme:  

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

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

propis  

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC  

- Abans i després d’anar al WC  

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

- Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeixi a l’aula així com a la sala de mestres, consergeria, lavabo dels docents i 

zona de despatxos.  
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Els docents i especialistes que no estiguin assignats a un grup estable o vagin a fer classe a un 

grup estable diferent al seu, hauran de dur mascareta i hauran de registrar la seva visita al grup 

estable al full de registre de l’aula. 

No podran utilitzar el material de l’aula i hauran de portar el seu propi material d’ús individual. 

 

Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents requisits:  

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

Per aquest motiu tant el personal docent i PAS hauran de signar a inici de curs un full 

d’autoresponsabilitat. 

 

3.6.- Horari professorat 

Correspon a la direcció del centre la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en 

compte les característiques del centre, les prioritats del projecte educatiu i del projecte de 

direcció, la normativa vigent i les indicacions de caràcter general que s'inclouen en els 

documents esmentats.  

Es cercarà una organització dels docents el màxim d’estable possible intentant fer equips 

tancats on els especialistes passin pel mínim de grups possibles. 

L’elaboració dels horaris, pel curs 2020-2021, vindrà marcada pels principis bàsics de seguretat 

i higiene de l’escola i pels documents per a l'organització i la gestió dels centres pel curs 2020-

2021.  
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3.7. Organigrama 

Equip directiu: 

  Directora: Mònica Jiménez Estellés 

Cap d’estudis: Pol Almar Benítez 

Secretari: Quim Jover Alsina 

 

Educació Infantil: 

  Coordinadora: Maria Rosell Minguet  

P3  Cristina Molina Nolasco / Meritxell Coll (TEI) 

P4A   Maria Rosell Minguet P4B  Mònica Manrique Haro P4C  Montse Escribano 

P5  Míriam Catà Culobret   

 

Educació Primària: 

  Coordinadora cicle inicial: Anna Josep Parera 

1A  Anna Josep i Parera 1B  Diego Escobar Atero 1C  Rosa Calvet Mir 

2A  Mònica Santos Molas 2B  Anna Belén Fernàndez Sánchez / Laura Urtet Pech 

3A  Núria Rigola Pubill 3B  Laura Ricos Crespo 

 

  Coordinadora cicle superior: Eli Méndez Llave 

4A  Mònica Pastor Lopez 4B  Isa Sunyer Marfà 

5A Eli Méndez Llave 5B  Sara Berlanga Perez 5C  Montserrat Lapeyra Farre 

6A  Mar Mimbrero Gil 6B  Agnès Bantulà Farreny 6C  Estefania López Medina 

 

 Especialistes educació física: Jennifer Escribano, Quim Jover Alsina i Pol Almar Benítez  

 Especialista música: Noelia Rodríguez Rico 

Especialista d’educació especial: Laura Duran Jiménez 

Especialista de religió: Marta Mascarell Durà 

 

3.8.- Patis 

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. Cada grup ha d’ubicar-se al seu espai diferenciat. 

Els jocs i les activitats físiques les realitzaran sempre el grup estable per tal de garantir les 

mesures de distanciament físic.  

Els horaris del pati s’establiran segons el nombre d’alumnat i grups estables per tal d’aprofitar 

els metres quadrats per alumne. 
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Horaris de patis: 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

GRUPS HORA INICI HORA FINALITZACIÓ ESPAI 

P3 11.00h 11.45h Pati Petit 

P4 10.15h 11.00h Pati Petit 

P5 11.00h 11.45h Pati Petit 

 

1r 11.00h 11.30h Pista 

2n 11.00h 11.30h Columnes 

3r 11.00h 11.30h Moreres 

4t 10.00h 10.30h Pista 

5è 10.00h 10.30h Columnes 

6è 10.00h 10.30h Moreres 

 

4.- Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

4.1.- Calendari 

El curs 2020-2021 s’iniciarà de manera presencial el 14 de setembre de 2020.  

 

Dies festius: 12 d’octubre, 8 de desembre. 

Dies de lliure disposició: 30 d’octubre, 7 de desembre, 15 de febrer, 30 d’abril i 24 de maig. 

Període de vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos. 

Període de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril ambdós inclosos. 

 

Jornada continuada: el 22 de desembre i del 7 al 22 de juny ambdós inclosos. 

 

4.2.- Horari 

- Horari ordinari: de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 

- Jornada continuada: de 9.00 a 13.00 

- Servei d’acollida: de 8.00 a 9.00 (en dues franges de 30’) i de 16.30 a 18.30 

 

Aquest curs i donades les circumstàncies, al recinte escolar no es podrà accedir amb cap mitjà 

de transport (ni patinets, ni bicicletes...)  
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4.3.- Entrades i sortides 

L’escola disposa d’entrades suficients d’accés al recinte i a l’edifici que facilita l’entrada i 

sortida de tot l’alumnat. 

 

ENTRADES 

GRUP HORARI ESPAI-PORTA A TENIR EN COMPTE 

P3 9.05h i 14.55h 
Pàrquing zona esportiva.  
Entrada pati d’infantil L’alumnat haurà d’anar a la seva 

zona del pati assignada on les 
mestres els rebran per anar a la 
seva aula. 

P4 8.50h i 14.55h Porta exterior gimnàs. 

P5 8.50h i 14.55h 
Pàrquing zona esportiva.  
Entrada pati d’infantil 

1r 8.50h i 14.55h 
Av. Països Catalans.  
Entrada pel costat del gimnàs. 

L’alumnat haurà d’anar a la seva 
zona del pati assignada on les 
mestres els rebran per anar a la 
seva aula. 

2n 8.50h i 14.55h 
Porta davant pavelló antic. 

Entrada de serveis. 

3r 9.05h i 14.55h 
Porta davant pavelló antic. 
Entrada de serveis. 

L’alumnat haurà d’anar a la seva 
zona del pati assignada on les 
mestres els rebran per anar a la 
seva aula. 

4t 9.05h i 14.55h 

5è 8.50h i 14.55h 
Av. Països Catalans.  
Entrada principal de l’escola. 

L’alumnat  haurà d’anar a la seva 
zona del pati assignada on les 
mestres els rebran per anar a la 
seva aula. 

6è 9.05h i 14.55h 

 

 

 

SORTIDES 

GRUP HORARI ESPAI-PORTA A TENIR EN COMPTE 

P3 12.30h i 16.30h 
Pàrquing zona esportiva.  
Entrada pati d’infantil Les mestres acompanyaran al grup 

fins a la porta de sortida del recinte 
on lliuraran els alumnes a les 
famílies. 

P4 
12.30h i 16.20h 

 
Porta exterior gimnàs. 

P5 12.30h i 16.20h 
Pàrquing zona esportiva.  
Entrada pati d’infantil 

1r 12.30h i 16.20h 
Av. Països Catalans.  
Entrada pel costat del gimnàs. 

Les mestres acompanyaran al grup 
fins a la porta de sortida del recinte 
on lliuraran els alumnes a les 
famílies. 

2n 12.30h i 16.20h 
Pàrquing sorra davant pavelló.  
Entrada de serveis. 

3r 12.30h i 16.30h 
Pàrquing sorra davant pavelló.  
Entrada de serveis. 

Les mestres acompanyaran al grup 
fins a la porta de sortida del recinte. 

4t 12.30h i 16.30h 

5è 12.30h i 16.20h 
Av. Països Catalans.  
Entrada principal de l’escola. 

Les mestres acompanyaran al grup 
fins a la porta de sortida del recinte. 

6è 12.30h i 16.30h 

 

Aquesta organització podrà ser modificada en funció de la valoració interna que es faci després 

de les primeres setmanes de curs. 
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5.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

El responsable de la coordinació i la gestió de la CoViD-19 a l’escola és la directora del 

centre.  

Serà la responsable de vetllar per informar i conscienciar a la comunitat educativa 

perquè no assisteixin a l’escola si tenen símptomes compatibles amb la CoViD-19, així com a 

totes aquells mestres i alumnat que es trobin en aïllament per diagnòstic de CoViD-19 o es 

trobi en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 

persona amb símptomes o diagnosticada de CoViD-19.  

L’equip directiu de l’escola considera que la detecció precoç i el seu aïllament és una 

de les mesures més importants per mantenir el centre segur i preservar al màxim l’assoliment 

dels objectius educatius i pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà perquè 

tots els membres de la comunitat coneguin i respectin al màxim aquest Protocol de detecció i 

actuació d’un possible cas de CoViD-19 al centre. 

Si es presenta la sospita de que un alumne, un membre del personal docent o no 

docent presenta símptomes compatibles amb la CoViD-19:  

1. Es portarà a la sala de reunions. 

2. La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans.  

3. La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia compatible amb 

la CoViD-19 s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat a direcció per atendre aquests casos 

(mascareta quirúrgica, pantalla facial i guants).  

4. A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica (del equip d’EPI 

facilitat pel DEGC), se li desinfectarà les mans i se li posarà guants.  

5. La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal de que vingui a buscar 

l’infant el més aviat possible. (termini màxim, 1h).  

6. Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu: febre molt alta o dificultats 

respiratòries, també ens posarem en contacte amb el 061.  

7. La direcció del centre es posarà en contacte amb els SSTT Mares-Vallès Oriental i notificarà 

la incidència.  

8. La família és l’encarregada de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i 

fer les actuacions necessàries. Si el CAP considera oportú fer una PCR per SARS-CoV-2, tant 

l’infant com la seva família hauran de restar en aïllament domiciliari fins conèixer el resultat.  

a. En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de comunicar 

aquesta situació als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental perquè s’activi la gestió de 

la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
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b. En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne no es podrà incorporar al centre 

fins que el símptomes manifestats no hagin remès un mínim de 24h.  

 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat presencial en un 

grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració sobre el terreny per part de 

l’autoritat sanitària.  

A mode orientatiu els motius pels quals es decretés una quarantena i/o tancaments parcial o 

total de l’escola serien:  

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

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

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat 

lectiva presencial per aquest grup.  

- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici ..) tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de 

la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups 

de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, 

amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.  

- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat 

presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.  

 

5.1.- Control de simptomatologia 

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

curs 2020-2021, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

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

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

cada moment. 

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

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els  
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darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposaran del llistat de comprovació de 

símptomes. 

Menor o igual a 14 anys 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per a respirar 

Mal de coll 

Congestió nasal 

Vòmits o diarrees 

Mal de cap 

Malestar 

Dolor muscular 

 

Més de 14 anys 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per a respirar 

Mal de coll 

Alteració del gust o de l’olfacte 

Vòmits o diarrees 

Mal de cap 

Malestar 

Calfreds 

Dolor muscular 

 

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles 

prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el 

fill o filla presenti una temperatura i gual o superior a 37,5 ºC o algun dels símptomes 

compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. La família i/o l’alumne/a ha de 

comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

 

6.- Principis bàsics de seguretat i higiene a l’escola 

6.1.- Grups de convivència i socialització estables 

Des de l’inici d’aquest curs 2020-21 proposarem grups de convivència estables respectant les 

ràtios establertes pel Departament d’Educació amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la 

traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs i el/la seu/va tutor/a. 

Podran formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu si la 

major part de la seva jornada transcorre amb aquest grup.  

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 sí, 

s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i l’ús de la mascareta.  
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La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com del personal docent 

d’aquest grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es requerirà que tots els 

membres del grup es renti les mans:  

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

- Abans i després d’entrar a l’aula.  

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

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

L’escola vetllarà per la existència de punts de rentat de mans amb el material necessari (aula i 

lavabos). En els cas dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús.  

Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal 

docent que accedeixi a l’aula.  

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat 

de mans correcte i la seva importància.  

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

6.2.- Ús de mascaretes 

En entrar al centre l’alumnat i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la seva 

aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta . L’escola no oferirà 

mascaretes als seus alumnes, així doncs les famílies i l’alumnat són els responsables de portar 

la mascareta de casa. 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació Infantil - No obligatòria 
Higiènica amb compliment de la 
norma UNE. 

Educació primària 

- Obligatòria dins el recinte escolar, 
a excepció que el professorat 
indiqui el contrari. 
 

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE. 

Personal docent i no docent - Obligatòria dins el recinte escolar. 
Higiènica amb compliment de la 
norma UNE. 

 

L’alumnat de Primària haurà de portar obligatòriament una bossa de paper o plàstic 

marcada amb el nom per tal de poder guardar la mascareta quan se li requereixi. 

 

6.3.- Requisits per accedir a l’escola 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  



 

17 
 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 14 dies anteriors.  

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

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

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

de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.  

Es consideren malalties de risc per complicacions de la COVID-19:  

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  

- Malalties cardíaques greus.  

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors).  

- Diabetis mal controlada.  

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

6.4.- Accions contràries a la convivència 

Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es descriuen en 

aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la convivència en el centre i 

implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de l’alumne d’assistir al centre. 

Si s’escau, s’incoarà un expedient disciplinari a l’alumne. 

* s’inclourà aquest aspecte a l’apartat d’Accions contràries a la convivència del centre recollides  a les NOF i 

s’aprovarà en Consell Escolar al setembre. 

 

 

7.- Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

El pla de neteja, desinfecció i ventilació que l’escola seguirà aquest curs 20-21 ha estat 

elaborat i adaptat a les característiques i recursos que disposa el centre. 

+ = ventilació 
n = neteja 
✓ = neteja i desinfecció 

Abans de  
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 
al dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENT DEL CENTRE 

Ventilació d’espai   + +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades a dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

  ✓    

Baranes i passamans, 
d’escales i ascensors 

  ✓    

Superfície de taulells i 
mostradors 

  ✓    

Cadires i bancs de l’aula   ✓    

Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

  ✓    
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Aixetes   ✓    

Botoneres de l’ascensor   ✓    

Ordinadors, teclats i 
ratolins 

  ✓    

Telèfons i inalàmbrics   ✓    

Interruptors    ✓    

Comandaments a 
distància 

  ✓    

Fotocopiadores    ✓    

AULES, GIMNÀS I SALA DE PSICOMOTRICITAT 

Ventilació d’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades a dia 

Superfície o punts de 
contacte 

  ✓    

Terra   ✓    

Materials de joc   ✓    

Joguines de plàstic   ✓    

Joguines o peces de roba   ✓    

MENJADOR 

Ventilació d’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades a dia 

Superfície on es prepara 
el menjar 

✓ ✓     

Plats, gots, coberts...  ✓     

Fonts d’aigua    ✓   

Taules, safates... ✓ ✓     

Taulells  ✓     

Utensilis de cuina  ✓     

Taules supletòries ✓ ✓     

Terra    ✓   

LAVABOS, DUTXES I VESTIDORS 

Ventilació d’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades a dia 

Orinals    ✓   

Rentamans    ✓   

Inodors    ✓   

Terra i altres superfícies    ✓   

Dutxes    ✓   

ZONA DE DESCANS 

Ventilació d’espai    +  
Mínim 10 minuts 3 
vegades a dia 

Bressols i llits     ✓  

Fundes de matalàs o 
llençols P3 

    ✓ 
Rentat a ≥60º la 
família 

Terra   ✓    

Altres superfícies   ✓    

 

L’encarregat/da de fer la neteja i desinfecció diària de les zones comuns que s’utilitzin ( 

lavabos, estructures pati infantil, vestuaris, gimnàs, sala mestres... ) serà l’empresa de neteja 

contractada per l’Ajuntament. 

 

8.- Serveis complementaris 

Els serveis d’acollida matinal com el serveis de monitoratge del menjador el portarà a terme 

l’empresa encarregada aquest curs “SOMRIURES”.  
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8.1.- Acollida 

S’organitzarà l’espai, menjador, cara a que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i tant el responsable de l’acollida com els infants (majors de 6 anys) hauran de portar 

mascareta. 

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. Haurà 

d’accedir al centre amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva zona de referència.  

Un cop acabat l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

 

8.2.- Menjador escolar 

La direcció de l’escola, juntament amb l’empresa  de menjador, planificaran els torns i espais a 

utilitzar durant l’estona de menjador, tenint en compte el nombre d’usuaris, la capacitat del 

menjador de l’escola, la viabilitat de fer torns i la neteja posterior, per tal de garantir el 

compliment de la normativa.  

En el cas que s’hagin d’utilitzar altres espais que no siguin el menjador, es prioritzaran les aules 

de l’alumnat d’Educació Infantil per tal d’evitar que s’hagin de desplaçar per l’edifici. 

La primera setmana de setembre s’ha enviat un qüestionari a les famílies de l’escola per tal de 

tenir una previsió acurada i actualitzada dels usuaris del servei i poder així acabar de definir 

l’organització del menjador escolar que es comunicarà a les famílies quan estigui definit. 

 

 

8.3.- Extraescolars 

El mes de setembre s’estudiarà la viabilitat i es faran reunions amb les empreses que ho 

gestionen per tal d’acabar de planificar-ho i poder així acabar de definir l’organització de les 

mateixes que es comunicarà a les famílies quan enllestida. 

 

 

  


