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1. Diagnosi del centre:            

Alumnes pel curs escolar 2020-21: 

Educació Infantil Educació Primària 

P3 P4 P5 1R 2n 3r 4t 5è 6è 

2 3 5 4 3 1 1 2 6 

10 7 2 8 

27 alumnes 

 

Personal docent pel curs escolar 2020-21: 

Personal docent Administració i serveis 

Infantil Primària Especialistes Monitora menjador Personal neteja 

1 1,83 4 1 1 (pre ajun) 

8,83 

 

Espais escolar d’us habitual durant el curs 2020-21: 
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Eines de comunicació/relació i treball utilitzades amb la comunitat educativa durant el confinament: 

• Família – Escola: 

EINES FINALITAT 
Correu electrònic. Per comunicacions formals. 

Grup WhatsApp general. Per mantenir viu el contacte entre alumnes, famílies i docents.  

Es plantejaven activitats comunes perquè compartissin fotografies o àudios. 

Grup WhatsApp cicles. Per resoldre dubtes del propi cicle. 

Trucades telefòniques. Per resoldre dubtes i solucionar problemes tècnics exclusius de la família. 

Per mantenir el contactes amb les famílies vulnerables (que no disposen de material tecnològic) 

Trobades virtuals. Per explicar el funcionament del nou entorn de treball virtual. 

Per resoldre dubtes. 

Per realitzar les reunions amb l’AMPA i el consell escolar. 

Bloc escola Per anar penjant fotografies de les activitats comunes d’escola així com de la documentació requerida. 
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• Docents – Alumnes: 

EINES FINALITAT 
Trobades virtuals. Per explicar les tasques de l’entorn virtual EIX i resoldre dubtes, en el cas dels alumnes de cicle mitjà i 

superior. 

Per desenvolupar jocs interactius i de relació, en el cas dels alumnes de cicle inicial i infantil. 

Plataforma EIX Per penjar les tasques i els retorns dels alumnes. 

Intermediari ajuntament Per fer arribar les tasques als alumnes en situació de vulnerabilitat. 

 

• Docent-Docent: 

EINES FINALITAT 
Correu electrònic. Per comunicacions formals (convocatòries de reunions, correus del departament,...) 

Grup de WhatsApp Per recordatoris i comunicacions informals. 

Trobades virtuals. Per reunions de claustre i pedagògics. 

Drive Per anar compartint tota la documentació d’escola: actes de claustre, tasques de l’eix.. 

 

• Direcció-PAS (Menjador escolar): 

EINES FINALITAT 
Correu electrònic. Per comunicacions formals (informacions per passar a les famílies). 

Trucades telefòniques Per resoldre dubtes. 

Per contactar amb la monitora. 

 

• Docents- Altres (ajuntament, EAP,...). 

 

EINES FINALITAT 
Correu electrònic. Per comunicacions formals. 

WhatsApp Per recordatoris i comunicacions informals. 

Trobades virtuals. Per reunions de consell escolar. 

Trucades telefòniques Per resoldre dubtes. 
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2. Organització general del centre:          

2.1  Organització dels grups d’alumnes, professionals i espais: 

Grups Alumnes Docents Espais 
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Estables Temporals Estables Temporals 

 
 
Gemma Nuñez 
Rosa Comamala 
Terç Rosa 

 
Núria Pérez 
Núria Reyes 
Albert Simón 
Josep Puntí 
MªSoledad Aragón 
 

 
Aula d’infantil 1 
Aula d’infantil 2 
Hall 
Aula Cicle  inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
Centre 1 d’octubre 
Centre cívic. 
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Núria Pérez 

 
Núria Reyes 
Albert Simón 
Josep Puntí 
Mª Soledad Aragón 
Gemma Nuñez 
Rosa Comamala 
 

 
 
Aula de mitjà i 
superior 
Aula de 
suport/biblioteca 
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2.2 Control de símptomes: 

A l’inici i al final de la jornada escolar es prendrà la temperatura de totes les persones que accedeixin al recinte 

escolar (alumnes, docents, personal PAS..) i se’n farà un registre. Es farà ús del termòmetre a distància.   

Abans d’iniciar el curs es proporcionarà a les famílies i als el llistat de comprovació de símptomes del COVID-19 per 

tal que verifiquin,  abans d’anar a l’escola, el seu estat de salut o el del seu fill/a i coneguin les actuacions a realitzar. (annex 1) 

També se’ls donarà la declaració responsable del COVID-19 per tal que la retornin degudament signada. 

 

2.3 Accés al centre escolar: 
Ens el cas que un infant/docent presenti algun dels símptomes  del COVID-19 (annex 1) o es trobi en alguna de les situacions 

següents, no podrà assistir a l’escola:  
- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  

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

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

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, les implicacions a 

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

2.4 Fluxos de circulació: 

2.4.1 Organització d’horaris i gestió de les entrades i les sortides: 

Grup estable Lloc d’accés 

 
Grup 1 (infantil i inicial) 

 
Entrada pel parc infantil 

Grup 2 (mitjà i superior) Entrada pel parc de salut 

 

Els mestres responsables (estables i/o temporals) de cada grup estable hauran d’acompanyar al grup, tant en les 

entrades com a les sortides, fins als diferents accessos (entrada a l’aula i sortida a l’exterior), per tal d’evitar el 

contacte entre els dos grups estables. Per sortir, tant alumnes com mestres, portaran la mascareta. 
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Horaris d’entrada i sortida al centre: 

 MATI TARDA 

 Entrada Sortida Entrada Sortida 
INFANTIL 9:00H 12:15H 14:35H 16:35H 
C. INICIAL 8:55H 12:10H 14:30H 16:30H 
C. MITJÀ I SUPERIOR 9:00H 12:15H 14:35H 16:35H 

 

Horaris d’entrada i sortida del centre en jornada continuada: 

JORNADA CONTINUADA 

 Entrada Sortida 
INFANTIL 9:00H 13:00H 

C. INICIAL 8:55H 12:55H 

C. MITJÀ I SUPERIOR 9:00H 13:00H 

*En cas de fer ús del menjador l’horari de sortida serà a les 15:00h 

Abans d’entrar a les aules, tota persona que hi vulgui accedir, es rentarà les mans amb aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic. Els alumnes del grup estable 1 (inicial i infantil) ho faran al lavabo respectiu i els alumnes del grup 

estable 2 (mitjà i superior ho faran a la pica de la seva aula).  

En el cas del grup estable 1 (Infantil i inicial) tots els alumnes i a ser possible tota persona que entri a l’aula s’hauran 

de treure les sabates d’exterior per les sabatilles, que estaran al centre. 

2.4.2 Circulació dins del centre: 

Accés general al centre pels familiar dels alumnes: 

En cas que els familiar dels alumnes hagin de venir a buscar el seu fill/a a l’escola, hauran de: 

1. Tocar el timbre situat a l’exterior del centre. 

2. Esperar a l’alumne/a a fora, el qual anirà acompanyat del mestre responsable del grup. 

En el cas que les famílies tinguin una reunió, amb cita prèvia, amb el tutor/a del grup o algun altre docent haurà de: 

1. Tocar el timbre situat a l’exterior del centre. 

2. Esperar a l’exterior del centre fins que l’atengui el docent corresponent. 

3. Rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que li proporcionarà el docent, abans d’entrar i sortir de l’aula.  

4. Portar la mascareta correctament posada. 

5. Un cop finalitzada la reunió, el docent corresponent desinfectarà l’espai utilitzat amb el producte indicat i 

proporcionat per l’empresa de neteja contractada per l’ajuntament. 

Per tal que les famílies siguin coneixedores d’aquestes mesures se’ls informarà a la reunió d’inici de curs i també és 

penjarà un cartell informatiu al costat del timbre exterior del centre. 

Accés general al centre per persones alienes al centre: 

Tota persona aliena al centre que vulgui accedir al centre haurà de: 

1. Tocar el timbre situat a l’exterior de l’escola. 

2. Esperar-se fins que l’atengui algun dels docents del centre. 

3. En cas d’haver d’entrar haurà de portar la mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i 

després de sortir del centre.  

Per tal que totes les persones externes siguin coneixedores d’aquestes mesures es posarà un cartell informatiu al 

costat del timbre exterior del centre. 

Accés als banys: 
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- Els alumnes del grup estable 1 (Cicle Inicial i Infantil) per anar al bany han de circular pel passadís interior de 
l’escola. A l’espai on s’ubica la biblioteca, al hall, només hi podran accedir amb la supervisió de la mestra, ja que és 
un lloc on els alumnes del grup estable 2 han de passar per anar al seu bany.  

- Els alumnes del grup estable 2 (Cicle Mitjà i Superior), passaran per fora l’escola per accedir al bany. En cas de 
pluja o fred podran passar pel passadís interior de l’escola, però hauran d’utilitzar la mascareta i rentar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic abans de sortir i d’entrar de la seva aula. 

- Els docents dels grups estables, quan estiguin a l’aula del grup, hauran de seguir les mateixes mesures que els 
alumenes del seu grup estable per accedir al bany dels docents. 

- Els docents temporals, per accedir al bany hauran de dur la mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
abans i després d’entrar i sortir de l’aula. 

- Els docents estables i temporals, quan estiguin al despatx, hauran de posar-se la mascareta i rentar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic abans i després d’entrar i sortir del despatx per anar al bany,  ja que han de passar per les 
aules dels diferents grups estables per accedir al bany. 

- En el cas que algun alumne d’un grup estable hagi de canviar d’espai i s’hagi de creuar amb alumnes de l’altre grup 
estable s’haurà de posar mascareta i rentar-se les mans abans i després d’entrar i sortir de l’aula. 

- Per tal que els docents i alumnes siguin coneixedors d’aquestes mesures es farà una reunió per explicar-les abans 
d’iniciar el curs en el cas del docents i el primer dia d’escola en el cas dels alumnes.  

Accés a l’exterior (pati i fora centre): 

En el cas que els alumnes dels centre hagin de sortir del centre per dirigir-se algun altre espai del poble hauran de 
(pati, 1 d’octubre, ...): 

1. Posar-se la mascareta fins a l’arribada del lloc. 
2. Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic /aigua i sabó abans de sortir. 
3. Sempre ho faran acompanyats del docent responsable del grup. 

 

2.5  Esmorzar: 

La sessió prèvia a l’estona d’esbarjo acabarà 5/10 minuts  per tal que els alumnes puguin esmorzar a dins la seva 

aula i desenvolupar les mesures higièniques preventives (rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i en finalitzar 

l’àpat) 

Cada alumne s’endurà la seva cantimplora d’aigua a la zona de pati corresponent. 

Programa fruita a l’escola: La fruita que ens arribi al centre es rentarà i es repartirà entre els alumnes el dia següent 

d’haver-la rebut. Seran els docents els encarregats de repartir-les. En cap cas els alumnes les agafaran. Abans de 

donar les peces de fruita als alumnes el docent responsable es rentarà les mans amb aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic.  

2.6 Higiene: 

La higiene de mans es farà mitjançant dos sistemes de rentat: 

1. Rentat amb gel hidroalcohòlic. 

2.  Rentat amb aigua i sabó. 

Rentat amb gel hidroalcohòlic: Al centre hi haurà diferents punts amb gel hidroalcohòlic per tal de mantenir una 

bona higiene de mans abans d’entrar al recinte escolar i sempre que sigui necessari.  Els punts amb gel hidroalcohòlic 

seran: Hall, aula infantil 1, aula infantil 2, aula inicial, aula de mitjà i superior, aula desdoblament i despatx. 

Rentat amb aigua i sabó: 

-  Es farà abans i després de cada àpat, abans i després d’anar al lavabo, abans i després de sortir del pati sempre 

que es cregui convenient.   
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- S’eixugaran les mans amb el paper del dispensador que els anirà donant la mestra en el cas dels alumnes més 

petits. 

 

 

2.7 Organització de l’espai d’esbarjo: 

GRUP 
ESTABLE 

DIES I ESPAIS D’ESBARJO HORARI 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 1 

Pista 

Pista Parc infantil i 
pati escola 

Parc infantil i 
pati escola 

 
Pista 

 
De 10’45 a 11’15 

Grup 2 Parc infantil i 
pati escola 

Pista Pista 

 

2.7.1 Pati dilluns i divendres: 
Els dilluns i els divendres, que farem pati a la pista tots junts, els alumnes  i els docents portaran mascareta. Tot 

i que ens posem mascareta, hi ha espai suficient per mantenir les distàncies mínimes de seguretat. 

2.7.2 Material pati d’escola: 

Grup 1 (infantil i inicial) Grup 2 (mitjà i superior) 

Pati escola Pista Pati escola Pista 

- Motos 
- Cuineta 
- Carretons. 
- Animals i cotxes. 
- Pales i galledes. 

- Pilota 
- Guixos 
- Corda de saltar 
- Cercles petits 
- Anella del peu 
- Jocs grans 

- Jocs de taula. 
- Estoig i papers per 
dibuixar i pintar 
(individuals). 

-  Pilotes 
- Guixos 
- Corda de saltar 
- Cercles petits 
- Anella del peu. 
- Jocs grans 

 

El material  de cada grup estable es distribuirà en dues caixes diferents que estaran tancades i retolades. 

Aquestes es col·locaran al cobert de fusta del material de pati, que estarà dividit en dues seccions. En una secció 

s’hi col·locarà el material del grup 1 i en l’altra la del grup 2. 

2.7.3 Dies de pluja: 

Els alumnes es quedaran a l’aula respectiva fent pati.  En el cas que els alumnes del grup estable 2 (mitjà i 

superior) hagin d’anar al lavabo, es posaran la mascareta i es rentaran les mans a l’aula, ja que hauran de passar 

per l’interior de l’aula de cicle inicial. 

 

2.7.4 Material pati de casa: 
Els alumnes del centre podran continuar portant bicicletes i patinets al centre. Per fer-ho hauran de seguir les 

següents indicacions: 

- Els alumnes del grup estable 1 (Infantil i Cicle Inicial) hauran d’aparcar el vehicle a l’entrada del pati del costat 

del parc. 

- Els alumnes del grup estable 2 (Cicle Mitjà i Superior) hauran d’aparcar les bicis i/o patinets  a l’entrada del pati 

del costat del parc de salut. 

- Entre els alumnes no es podran intercanviar el material que portin de casa seva.  

 

2.8 Servei de menjador. 

A l’annex del document s’adjunta el protocol enviat per l’empresa. De totes maneres, s’explicita a mode de resum 
algunes mesures. 

 
Abans d’accedir al menjador 

(circulació de l’escola- al 
menjador). 

- Posar-se la mascareta. 
- Esperar que la monitora s’hagi rentat les mans amb gel hidroalcohòlic i obri la porta 
d’accés. 
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Abans d’iniciar l’àpat 

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó a la pica corresponent. Estarà senyalitzada. 
- Seure a la taula del seu grup estable corresponent amb la mascareta posada fins que 
tothom tingui el menjar al plat. 
- Parar la taula del seu grup estable en cas que li toqui i estigui permès. Ho farà amb la 
mascareta posada. 

Després de dinar 

- Treure de la taula els seus utensilis amb la mascareta posada d’un en un esperant el 
seu torn 

- Netejar l’espai utilitzat amb el producte indicat sempre que estigui permès. 
-  Esperar que l’espai estigui net per asseure’s. 
- Rentar-se les mans amb aigua i sabó a la pica corresponent. 
- - Seure a la taula del seu grup estable i realitzar un joc de taula o un dibuix amb el 

material assignat pel seu grup mentre esperen que acaben els companys/es. Ho faran 
amb la mascareta posada. 

Accés al bany 

- Hi haurà una pica i un inodor per cada grup estable. 
- Hi accediran amb mascareta  
- Es rentaran les mans amb aigua i sabó abans i després d’anar al lavabo.  
- Es rentaran les mans a la pica assignada pel seu grup estable, la qual estarà 
senyalitzada. 
- Es rentaran les dents a la pica assignada pel seu grup estable, la qual estarà 
senyalitzada. 
- Accediran al lavabo assignat pel seu grup estable, el qual també estarà senyalitzat.  

Estona d’esbarjo 

- El realitzarà al pati de l’escola amb mascareta. 
- Els alumnes només podran utilitzar i endreçar el material de pati assignat pel seu grup 
estable.  
- En cas de pluja: es quedaran a l’espai de menjador fent jocs de taula amb el grup 
estable. 

Abans d’entrar a l’aula de l’escola. 

- La monitora s’encarregarà que els alumnes accedeixin al lavabo del seu grup estable 
per rentar-se les mans amb aigua i sabó. Ho faran per torns. Primer el del grup estable 
2 (mitjà i superior) i després el grup estable 1 (inicial i infantil).  
- Quan tots/es els alumnes s’hagin acabat de rentar les mans, s’esperaran a fora amb 
la monitora fins que arribin els docents responsables dels grups. 
- En cas de pluja la monitora els acompanyarà fins a l’entrada de l’aula, on ja hi haurà 
els docents responsables del grup. 

 
 

 

 
 
 
 
 

2.9 Transports, extraescolars i acollida matinal: 

 
2.9.1 Transport escolar:  
No tenim aquest servei. 
 
2.9.2 Acollida matinal: 
 

ACTUACIONS MONITORA 

Abans del servei de menjador - Obrirà la sala i la ventilarà com a mínim durant deu minuts. 
- Ventilarà també els inodors amb la porta d’entrada oberta. També com a 
mínim durant  minuts. 

Durant el servei de menjador - Procurarà que els alumnes respectin les zones establertes per cada grup 
estable (taules i lavabos). 

En finalitzar el servei de menjador - Ventilarà l’espai i els inodors durant un mínim de deu minuts. 
- Farà la neteja i desinfecció de l’espai utilitzat pels alumnes. 

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS 

Jocs de taula i utensilis de pintar Es faran caixes per cada grup estable. 

Raspall i pasta de dents No està permès. 
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Activitat gestionada per l’AMPA. 
 

DIES Horari Espai d’ús Responsable de l’activitat 

De dilluns a divendres De 8h a 9h Sala Masoliver Maria Victòria Soto 

Mesures d’higiene i seguretat:  
- Abans d’iniciar l’activitat, la monitora ventilarà l’espai i els lavabos com a mínim deu minuts abans. 
- Abans d’entrar a l’acollida matinal, es prendrà la temperatura de cada alumne i de la monitora i se’n farà el registre. 
- Abans d’entrar i durant l’activitat els alumnes i al monitora portaran mascareta, ja que hi haurà alumnes de diferents grups 
estables. 
- Abans d’entrar els alumnes s’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic al lavabo corresponent. 
- Els acompanyants dels alumnes no podran accedir a l’interior del recinte. 
- En finalitzar l’activitat, la monitora farà la ventilació corresponent neteja i ventilació de l’espai. 
- En finalitzar la jornada lectiva l’empresa de neteja farà la corresponent neteja i desinfecció dels lavabos. 

Organització i funcionament de l’acollida matinal: 
- Hi haurà alumnes dels dos grups estables barrejats. 
- Abans d’iniciar l’activitat les famílies signaran una declaració responsable. 
- Abans d’entrar s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó, se’ls mirarà la temperatura i portaran 
mascareta. 
- Sempre que les condicions climàtiques siguin favorables les activitats es faran a l’exterior i aniran amb mascareta. En cas 
contrari es farà al menjador. 
- En cas de fer l’activitat al menjador es faran en dues taules separades i es posaran mascareta. A més, tindran material de 
joc o altra guardat en dues caixes diferents degudament senyalitzades. Una per cada grup estable. 
- En finalitzar l’activitat la monitora acompanyarà als alumnes a les respectives portes d’entrada de les aules dels grups 
estables.  

 
2.9.3 Extraescolar 
  
Aquest curs 2020-21 es realitzarà l’extraescolar d’anglès. Per tal de preservar la màxima seguretat pels 
alumnes es faran dos grups, respectant d’aquesta manera els grups estables establerts per l’escola. 
Cada grup desenvoluparà l’anglès a l’aula del seu grup estable. En cap cas es barrejaran.  
L’Empresa o’clock ens proporcionarà el protocol que seguirà i s’adjuntarà a l’annex d’aquest document 
 

Extraescolar d’anglès. 

Dies Horari Espai d’ús Responsable de l’activitat 

1r i 3r dimecres de 
cada mes 

De 14:30 a 16:30 Aula del grup estable 1  

Aula del grup estable 2  

Mesures d’higiene i seguretat:  
- La mestra anirà amb la mascareta posada. 
- Seguiran la normativa establerta per l’escola. Des de l’escola se’ls hi comunicarà per tal que en siguin coneixedors/es. 

Organització i funcionament de l’activitat: 
- S’adjunta l’organització i funcionament de l’activitat proporcionada per l’empres o’clock. (Annex) 
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2.10 Relació amb la comunitat educativa: 

 

A continuació s’expliciten les eines de comunicació  que s’utilitzaran de manera habitual amb la comunitat educativa i 

les variables en situació de confinament parcial o tancament del centre.  

 

 

 

 

 EINES DE COMUNICACIÓ I TREBALL 

PRESENCIAL CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

FA
M

ÍL
IA

 

Correu Per comunicacions formals de ZER i d’Escola 
(generals i de cicles) 

Correu Per comunicacions formals de ZER i d’Escola. 

Circulars Per comunicacions que requereixin 
signatura. 

Circulars Per comunicacions que requereixin signatura. 
S’ 

Trucades 
telefòniques 

Per comunicacions formals puntuals des del 
telèfon de l’escola. 

Trucades 
telefòniques 

Per comunicacions formals puntuals des del 
telèfon de l’escola. 
Per fer un seguiment de l’alumnat, 
especialment del vulnerable, amb el telèfon 
de l’escola sempre que sigui possible. En cas 
que no, amb el de la tutora del grup. 

Bloc escola Per penjar-hi autoritzacions, documents 
normatius, menús i informació sobre els 
espais i les activitats del centre. 

Bloc escola Per penjar-hi autoritzacions, documents 
normatius, menús i informació sobre els 
espais i les activitats del centre. 

WhatsApp 
general. 

Per recordatoris o informacions puntuals. 
En cas que sigui necessari i autoritzable s’hi 
afegirà el telèfon del tutor/a del grup. 

WhatsApp 
general. 

Per recordatoris o informacions puntuals. 
Per mantenir contacte entre tot l’alumnat en 
cas de tancament del centre (felicitacions 
d’aniversari, fotografies en festivitats..). 
En cas que sigui necessari i autoritzable s’hi 
afegirà el telèfon del tutor/a del grup. 

WhatsApp per 
cicles. 

No es farà. WhatsApp per 
cicles  

Per recordatoris o informacions puntuals del 
cicle. 
 

R
e

u
n

io
n

s 

Generals Objectiu: Per informar del funcionament 
general del curs amb les mesures de 
seguretat i higiene previstes. 
Nombre de reunions: una  
Lloc: Tenint en compte que a les reunions 
socials no es poden reunir més de deu 
persones, es farà de manera virtual. 
En el cas de les famílies que no puguin 
connectar-se a la reunió virtual se li farà 
arribar la informació per correu electrònic. 
En el cas de les famílies amb situació de 
vulnerabilitat, se’ls informarà 
telefònicament  dels aspectes més 
importants a tenir en compte a l’inici de 
curs i es concretarà una reunió individual 
amb la família per acabar-los de donar tota 
la informació. 

R
e

u
n

io
n

s 

Generals Objectiu: Per informar del funcionament 
general del curs amb les mesures de seguretat 
i higiene previstes. 
Nombre de reunions: una  
Lloc: Es farà virtual. De totes maneres, sempre 
que estigui permès, es farà presencial per 
grups estables a les aules corresponents i amb 
mascareta. 
Famílies vulnerables: presencial mantenint les 
mesures (mascareta i higiene) sempre que 
estigui permès. En cas contrari es farà 
telefònicament. 

Individuals Objectiu: Per fer el seguiment dels alumnes 
i atendre les famílies quan ho necessitin. 
Per resoldre dubtes/dificultats dels nous 
entorns de treball virtuals (plataforma eix, 
videotrucades) 
Nombre de reunions: una com a mínim amb 
cada família. 
Lloc: Es faran a les aules dels respectius 
grups estables. Abans i després de l’ús de 
l’espai es passarà una baieta amb el 
producte de neteja corresponent i 
proporcionat per l’empresa de neteja 
contractada per l’ajuntament. També es 
farà la ventilació pertinent. 
Tot i així, en funció de la situació familiar 
(amb alt risc) es podran fer amb 
videotrucada o trucada telefònica. 

Individuals Objectiu: Per fer el seguiment dels alumnes i 
atendre les famílies quan ho necessitin. 
Per resoldre dubtes/dificultats dels nous 
entorns de treball vidual. 
Nombre de reunions: una  com a mínim amb 
cada família. 
Mètode: Sempre que estigui permès es faran 
presencials mantenint les mesures de 
seguretat. En cas contrari, es faran amb 
videotrucada. 
Mètode famílies vulnerables: Sempre que 
estigui permès es faran presencials amb 
mascareta. Abans i després de l’ús de l’espai 
es farà la corresponent neteja i ventilació. En 
cas contrari, que no es pugui fer presencial, es 
faran telefònicament.  
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2.11  Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EINES DE COMUNICACIÓ I TREBALL 

EN SITUACIÓ PRESENCIAL EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 
CENTRE 

EA
P

 

Reunions Es faran les acordades a consell directiu. 
Lloc: Es faran al despatx, el qual permet 
mantenir les distàncies de seguretat. 
Mesures de seguretat: Es farà ús de la 
mascareta i de les distàncies mínimes de 
seguretat. 
Abans i després de l’ús de l’espai s’aplicaran les 
mesures d’higiene i ventilació necessàries (el 
docent). 

Reunions Es faran virtuals. 

Correu Per comunicacions formals (convocatòries) Correu Per comunicacions formal (convocatòries). 
 

Drive Per penjar la informació necessària (actes) Drive Per penjar la informació necessària (actes) 

 EINES DE COMUNICACIÓ I TREBALL 

EN SITUACIÓ PRESENCIAL EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 
CENTRE 

D
O

C
EN

TS
 

Correu Per comunicacions formals de ZER i 
d’Escola (generals i de cicles) 

Correu Per comunicacions formals de ZER i 
d’Escola. 

Trucades telefòniques Per comunicacions informals Trucades 
telefòniques 

Per comunicacions informal. 
 

WhatsApp escola Per recordatoris. 
Per informar de l’actualització de 
documents o normatives, 

WhatsApp escola Per recordatoris. 
Per informar de l’actualització de 
documents o normatives, 

Drive Per penjar tota la informació relativa 
al centre. 

Drive Per penjar tota la informació relativa al 
centre. 

R
e

u
n

io
n

s 

Claustre Objectiu: Per organitzar, gestionar i 
informar de tots els aspectes relatius 
al centre. 
Lloc: Es faran presencials al despatx 
de l’escola. 
Mesures de seguretat: Es farà ús de 
la mascareta en cas de no poder 
mantenir la distància de seguretat i es 
farà el rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic. 

R
e

u
n

io
n

s 

Claustre Objectiu: Per organitzar, gestionar i 
informar de tots els aspectes relatius al 
centre. 
Lloc: Es farà virtual. 
En el cas dels mestres en situació 
de vulnerabilitat se’ls proporcionarà un 
portàtil de l’escola.  

Pedagògiques Objectiu: Per organitzar i gestionar 
les activitats pedagògiques. 
Lloc: Es faran presencials al despatx 
de l’escola. 
Mesures de seguretat: Es farà ús de 
la mascareta en cas de no poder 
mantenir la distància de seguretat i es 
farà el rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic. 
Es farà ús de la mascareta en cas de 
no poder mantenir la distància de 
seguretat 

Individuals Objectiu:  Per organitzar i gestionar les 
activitats pedagògiques 
Lloc: Es farà virtual. En el cas dels mestres 
en situació de vulnerabilitat se’ls 
proporcionarà un portàtil de l’escola. 
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 EINES DE COMUNICACIÓ I TREBALL 

EN SITUACIÓ PRESENCIAL EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 
CENTRE 

A
M

P
A

 

Objectiu: Mínim una reunió trimestral per coordinar-nos en  
l’organització i gestió de les festes escolars, les 
preinscripcions,... 
Lloc: al despatx de l’escola.  Tot i així, en funció de la situació 
dels membres (amb alt risc) es podran fer amb videotrucada. 
Mesures d’higiene i seguretat: 
Abans i després de l’ús de l’espai es farà la corresponent neteja 
i ventilació de l’espai. 
Es farà ús de la mascareta. 

Objectiu: Una reunió trimestral per coordinar-nos en 
l’organització i gestió de les festes, preinscripcions.. 
Lloc/mètode: sempre que estigui permès per ràtio i espai es faran 
presencials amb mascareta i aplicant les mesures d’higiene  i 
seguretat indicades. En cas contrari es faran virtuals 
(videotrucada). 

C
O

N
SE

LL
 E

SC
O

LA
R

 

Objectiu: Mínim una reunió trimestral per prendre acords i 
decisions. 
Lloc: Es faran presencials al despatx del centre.  Tot i així, en 
funció de la situació dels membres (amb alt risc) es podran fer 
amb videotrucada. 
Mesures d’higiene i seguretat: 
Abans i després de l’ús de l’espai es farà la corresponent neteja 
i ventilació de l’espai. 
 Es farà ús de la mascareta.  
. 

Objectiu: mínim una reunió trimestral per prendre acords i 
decisions. 
Lloc: Es faran virtuals. 

 EINES DE COMUNICACIÓ I TREBALL 

EN SITUACIÓ PRESENCIAL EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 
CENTRE 

A
JU

N
TA

M
EN

T 

Reunions Objectiu: Per l’organització i gestió 
d’activitats escolars i els consells escolars. 
Lloc: Es faran al despatx, el qual permet 
mantenir les distàncies de seguretat. 
Mesures d’higiene i seguretat: Es farà ús de 
la mascareta, es mantindran les distàncies i 
es farà el rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic. 
Abans i després de l’ús de l’espai s’aplicaran 
les mesures d’higiene i seguretat pertinents 
(docent). 

Reunions Lloc: Es faran virtuals.  
Objectiu: Per la gestió i organització d’activitats 
escolars  amb l’alumnat vulnerable. 
(intermediari entre alumne i escola). 
Per fer els consells escolars. 
 

Correu Per comunicacions formals (sol·licitar espais, 
materials, convocatòries...) 

Correu Per comunicacions formals (convocatòries..) 
 

Drive Per penjar les actes de consell escolar. Drive Per penjar les actes del consell escolar. 

Trucades 
telefòniques 

Per comunicacions puntuals. 
Es farà el registre escrit i es penjarà al drive. 

Trucades 
telefòniques. 

Per comunicacions puntuals. 
Es farà el registre escrit i es penjarà al drive. 
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3. Organització pedagògica (confinament parcial o tancament del centre):    

3.1 Organització general: 

 Actuacions en situació de presencialitat Actuacions en situació de confinament o tancament 

P
ro

gr
am

ac
io

n
s 

- Tots els docents programaran per trimestres. 
- En les programacions es contemplarà: 

• l’ús de recursos tecnològics per tal d’ajudar als 
alumnes en l’adquisició d’habilitats necessàries per 
desenvolupar de manera autònoma les activitats proposades 
en situació de tancament o confinament. 

• l’activitat de ZER (Amics de ZER), la qual es farà 
mitjançant la plataforma EIX. D’aquesta manera ajudarem als 
alumnes a anar adquirint les habilitats necessàries per utilitzar 
la plataforma de manera cada vegada més autònoma. 

• Que les activitats es puguin fer majoritàriament a 
l’exterior.  

- En les programacions els docents contemplaran l’alternativa a 
l’activitat presencial per tal de donar continuïtat als continguts en el cas 
de confinament parcial o tancament del centre. 

- Es farà ús de la plataforma Eix. 
- Es faran videotrucades de 30 minuts màxim seguint l’horari dels 

alumnes, en el cas de confinament del grup sencer.  
- Les videotrucades s’utilitzaran per donar contingut i per resoldre 

dubtes que puguin tenir els alumnes. 
- En cas que es cregui necessari es faran videotrucades individuals. 
- En el cas que un alumne estigui confinat durant el període d’espera 

del resultat de les proves se li proporcionaran les tasques a través de la 
plataforma EIX. 

 

A
lu

m
n

es
 e

n
 s

it
u

ac
ió

 d
e 

vu
ln

er
ab

ili
ta

t 

- Es farà ús dels recursos tecnològics per tal d’ajudar-los en 
l’adquisició de les habilitats necessàries per desenvolupar, de 
manera autònoma, les activitats proposades en situació de 
tancament o confinament. 

- El tutor/a farà atencions individualitzades amb les famílies 
per anar-los ensenyant el funcionament dels dispositius 
electrònics així com de la plataforma EIX amb l’objectiu que 
puguin ajudar a l’alumne en cas que ho requereixi.  

 
 

- Alumnes que no tinguin dispositius electrònics: se’l proporcionarà 
des de l’escola. Conformitat de tornar el dispositiu amb les condicions 
en què estava. 

- En cas que no tingui connexió a internet: se’ls repartirà les tasques 
mitjançant intermediari de l’ajuntament o per WhatsApp i ens posarem 
en contacte telefònicament per ajudar-lo en la resolució de dubtes vers 
les tasques. 

 

Se
gu

im
en

t 
d

el
s 

al
u

m
n

es
 

- El tutor/a anirà fent el seguiment dels alumnes mitjançant 
les reunions de tutoria amb les famílies. Es faran totes les que 
es creguin necessàries aplicant les mesures d’higiene i 
seguretat.  

- En els claustres d’escola (mensualment) es farà una posada 
en comú sobre l’evolució dels alumnes, especialment dels que 
estan en situació de vulnerabilitat. Es deixarà registrat a l’acta 
i si es creu oportú a l’expedient de l’alumne. 

 

- El tutor/a farà un seguiment de l’alumne mitjançant reunions 
virtuals/telefòniques amb les famílies.  

- Mensualment, en les reunions de claustre, es farà una posada en 
comú amb els mestres sobre l’evolució dels alumnes, especialment dels 
que estan en situació de vulnerabilitat. Es deixarà registrat a l’acta i si es 
creu oportú a l’expedient de l’alumne. 

 

3.2 SEP 

 
Dies Hora Responsa

ble 
Organització general Mesures 

Dimarts i Dijous De 12:15 a 12:45 Núria Pérez En el desenvolupament d’aquesta 
activitat no es barrejaran els alumnes 
dels diferents grups estables.  
En el cas que s’hagin d’atendre alumnes 
de diferents grups estables es destinarà 
un dia pels alumnes del grup estable 1 i 
un altre pels alumnes del grup estable 2. 

Atenció a alumnes del seu grup 
estable: 
- Es farà a l’aula respectiva. 
- Mentre la normativa no digui el 
contrari no caldrà fer ús de la 
mascareta. 
- Abans i després de l’activitat es farà 
la higiene de mans pertinent. 
- En finalitzar l’activitat es farà la 
ventilació corresponent de l’espai. 
 
Atenció a alumnes de l’altre grup: 
- Es farà a l’aula del grup estable de 
l’alumne. 
- Abans i després de l’activitat es farà 
la higiene de mans corresponent. 
- Es farà ús de la mascareta. 
-En finalitzar l’activitat es farà la 
ventilació corresponent de l’espai. 
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3.3 Educació física i psicomotricitat:  

 
Activitat Grup Espai Responsable 

Temps favorable Temps no favorable 

Educació física Cicle inicial Pista Dilluns (CM I CS) → centre cívic 
Dilluns (CI) → Aula 
Dijous (CM I CS) → Aula 
Dijous (CI)→ centre cívic 

Albert simón 

Cicle Mitjà i superior 

Psicomotricitat Infantil pista centre cívic Terç Rosa 

Mesures de seguretat i higiene: 
- A l’inici i al final de l’activitat es realitzarà la higiene de mans corresponent. 
- En el cas que es faci l’activitat al centre cívic, el docent responsable de l’activitat s’ocuparà d’anar a ventilar l’espai 10 
minuts abans i en finalitzar l’activitat. A més, si és possible, procurarà tenir les finestres obertes durant l’activitat. 
- El material estarà separat per grups estables. 

 

 

3.4 Educació musical: 

- Sempre que sigui possible es farà l’activitat a l’exterior.  

- En cas que l’activitat es faci a l’interior es procurarà mantenir les finestres obertes. 

- El docent durà mascareta durant l’activitat. 

- S’evitarà l’ús d’instruments que creen aerosols (flautes), ja que augmenten considerablement el perill 

d’infecció. Per la resta d’instruments: 

- Es posarà gel desinfectant als alumnes en el moment de repartir-los els instruments. 

 

3.5 Concrecions per a l’educació infantil 

3.5.1 Període d’adaptació alumnes de P3: 

Dates Horari Espai Mesures d’higiene i seguretat de la persona 
acompanyant 

 
Temps 

favorable 
Temps no 
favorable 

Del 14-27 
setembre 
 

De 9 a 10’45 Exterior Aula - Es mesurarà la temperatura del familiar  abans 
d’entrar al centre i es farà el registre. 
- Se li proporcionarà gel hidroalcohòlic a l’inici i al final 
de l’activitat. 
- Haurà de portar la mascareta. 
- Haurà de mantenir la distància de seguretat amb la 
resta d’alumnes. 
- Haurà de signar la declaració responsable. 

De 14:30 a 15:30 Exterior Aula/ 1 d’octubre (dijous) 

 

Tot i que hi ha un horari marcat d’estada dels familiar dels alumnes durant la primera quinzena 

escolar, s’informarà a les famílies que vagin reduint l’estona a mesura que avancin el dies. 

3.5.2 Jocs, joguines i material: 

- Només podran fer ús del jocs, joguines i material de l’aula d’infantil els alumnes del grup estable 1 

(infantil i cicle inicial) 

- Abans de fer ús dels jocs joguines i material d’aula els alumnes es rentaran les mans amb aigua i 

sabó o amb gel hidroalcohòlic. 

- En finalitzar la jornada escolar, l’empresa farà la pertinent neteja, desinfecció i ventilació de 

l’espai. 

- Aquest curs no podran portar joguines de casa. Per contra, a l’inici de curs podran portar alguna 

fotografia familiar que penjarem per l’aula. 
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3.6 Altres concrecions: 

3.6.1 Roba de recanvi: 

- Tots els alumnes del centre portaran una muda de roba dins una bossa de plàstic i tancada en una 

capsa de cartró.  

- La capsa amb la muda de recanvi es deixarà a l’espai del grup estable. 

3.6.2 Sabatilles: 

- Els alumnes i els docents portaran sabatilles per entrar a l’aula. Aquestes es quedaran a l’escola 

fins a finals de cada trimestre, per tal que les famílies les puguin rentar. 

3.7 Normativa de les mascaretes: 

- Pel que fa a l’edat i als moments d’ús, sempre se seguirà la normativa vigent.  

- En el cas que els alumnes no portin la mascareta: 

- Les dues primeres vegades se’ls proporcionarà de l’escola. A la tercera no es podrà entrar al centre. 

Caldrà que la vagin a buscar a casa.  

- Totes les famílies n’estaran al corrent. Se’ls informarà el dia de la reunió general del curs. 
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3.8 Activitats complementàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Activitat Nº alumnes Grups Responsables Espai Mesures preventives 
Padrins 
lectors 

27 Grup 
estable 
1 i 2 

Gemma Nuñez 
Núria Pérez 

Sempre que sigui possible 
es farà a l’exterior del 
centre. Quan les 
condicions climàtiques no 
ens ho permetin es faran a 
la sala gran 1 d’octubre. 

- Es farà ús de les mascaretes. 
- Abans i després de l’activitat 
es farà el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic o aigua i 
sabó. 
- Es posaran els llibres en 
quarantena un cop usats. 

Assemblees 27 Grup 
estable 
1 i 2 

Gemma Nuñez 
Núria Pérez 
Rosa Comamala. 

Es faran a l’exterior del 
centre. Quan les 
condicions climàtiques no 
ens ho permetin es faran 
assemblees d’aula amb el 
grup estable i a la pròpia 
aula. 

- Es farà ús de les 
mascaretes. 
-Abans i després de l’activitat 
es farà el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic o aigua i 
sabó. 

Festes 
tradicionals 
obertes a les 
famílies  

27 Grup 
estable 
1 i 2 

Gemma Nuñez 
Núria Pérez 
Josep Puntí  
Rosa Comamala 

Es faran a l’exterior del 
centre sempre que les 
condicions climàtiques 
ens ho permetin. En cas 
contrari, les famílies 
podran participar sempre 
que la normativa vigent ho 
permeti. L’espai que 
s’utilitzaria seria el de l’1 
d’octubre o el del teatre 
del centre cívic. 
 

- Es farà una previsió de les 
famílies que assistiran per 
poder organitzar l’espai. 
- Es delimitaran les distàncies 
entre famílies. 
- Alumnes, familiars i docents 
hauran de portar mascareta. 
En cas que no la duguin no 
podran assistir a la festa. 
S’informarà a les famílies 
prèviament.  
- Abans i després de la festa 
es proporcionarà gel 
hidroalcohòlic pel rentat de 
mans. 

Festes 
tradicionals 
tancades a 
les famílies 

27 Grup 
estable 
1 i 2 

Gemma Nuñez 
 Núria Pérez 
 Josep Puntí 
 Rosa Comamala 

Es faran a l’exterior del 
centre sempre que les 
condicions climàtiques 
ens ho permetin. En cas 
contrari, es faran a la sala 
gran de l’1 d’octubre o al 
teatre del centre cívic. 
 

- Es farà ús de les mascaretes. 
- Abans i després de l’activitat 
es farà el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic o aigua i 
sabó. 

Sortides per 
l’entorn 

27 Grup 
estable 
1 i 2 

Gemma Nuñez 
 Núria Pérez 
 Josep Puntí 
 Rosa Comamala 

Es faran a l’exterior. - Es farà ús de les mascaretes. 
- Abans i després de l’activitat 
es farà el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic o aigua i 
sabó. 

Activitats al 
centre fetes 
per 
professionals 
externs 

27 Grup 
estable 
1 i 2 

Gemma Nuñez 
 Núria Pérez 
  Rosa Comamala 

Sempre que sigui possible 
no es barrejaran els grups 
estables i es 
desenvoluparà a l’aula 
corresponent. 
En cas que s’hagin de 
barrejar els grups estables 
l’activitat es 
desenvoluparà a la sala 
gran de l’1 d’octubre o al 
teatre del centre cívic. 
 

- Es farà ús de les mascaretes. 
- Abans i després de l’activitat 
es farà el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic o aigua i 
sabó. 
- S’informarà al professional 
extern de les mesures 
d’higiene i seguretat del centre 
uns dies abans de l’activitat. 
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4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19:     

 

PLA D’ACTUACIÓ 
Possible situacions Actuació 

Alumne/a amb símptomes Covid-19 1. Portar-lo al despatx, separat de la resta d’alumnes. 
2. Col·locar una mascareta quirúrgica (a la persona amb símptomes i a la 

que es queda al seu càrrec). Sempre que no estigui contraindicat i sigui 
major de 2 anys. 

3. Prendre-li la temperatura. 
4. Ventilar l’espai. 
5. Contactar amb la família per tal que vinguin a buscar a l’alumne. En cas 

de no localitzar-la romandrà al centre fins que es localitzi. 
6. En cas que presenti símptomes de gravetat: trucar al 061. (dificultat per 

respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, 
dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...). 

6.1 Recomanar a la família que es traslladin al domicili i, des 
d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció 
primària de referència. 

7. Fer el registre/seguiment del cas. (annex) 

Espai aïllament Responsable de 
reubicar i 

custodiar a 
l’alumne/a 

Responsable de 
trucar a la família. 

Responsable de 
comunicar-ho al 
Servei Territorial 

Despatx Tutor/a Tutor/a Directora 

Alumne/a que  roman al domicili mentre espera els 
resultats de la prova. 

1. El centre continuarà l’activitat amb normalitat a l’espera del resultat. 
2. L’alumne podrà seguir l’activitat escolar mitjançant la comunicació 

virtual. 
3. Fer el registre (annex) 

Alumne/a que li han fet la prova PCR amb resultat 
negatiu. 

1. Esperar-se 24 hores sense febre o altres símptomes abans de 
reincorporar-se.  

2. Fer el registre (annex) 

Cas confirmat de COVID-19 al centre. 1. Comunicar-ho al servei territorial (prevenció de riscos laborals), el qual 
ho comunicarà a Salut pública. 

2. Esperar les instruccions, que ens proporcionaran de Salut pública, sobre 
les mesures de quarantena que cal prendre. 

3. Fer el registre (annex) 

 
 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
Possibles situacions Actuacions 

PCR negativa o no hagi estat necessari fer-la. 1. Reincorporació al cap de 24 hores sense simptomatologia. 

PCR positiva. No ingrés hospitalari. 1. Reincorporació al cap de 72 hores des de la resolució dels símptomes. 
2. No serà necessària la realització d’una PCR de control.  
3. No caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 

l’escola. 

 

PLA D’ACTUACIÓ CAS GERMANS O FAMILIARS CONVIVENTS 
Possibles situacions Actuacions 

Germans o familiar convivents d’un cas 
sospitós (a l’espera de resultats) 

1. Quedar-se a casa fins a conèixer el resultat. 
2. Resultat negatiu del familiar convivent → es poden incorporar de 

seguida al centre escolar. 
3. Resultat positiu del familiar convivent: 

3.1 Hauran de fer una quarantena de 14 dies 
3.2 Se’ls realitzarà la PCR.  

3.2.1 Encara que el resultat de la prova sigui negatiu hauran de fer 
la quarantena de 14 dies abans de reincorporar-se al centre 
escolar. 

3.2.2  Resultat positiu: s’establiran les mesures oportunes 
en els grups de convivència dels germans o familiars 
convivents. 
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PLA D’ACTUACIÓ PERSONAL DOCENT 
Possible situacions Actuació 

Docent amb símptomes Covid-19 1. Col·locar-se la mascareta quirúrgica en cas que no la dugui posada. 
2. Abandonar el centre. 
3. Posar-se en contacte amb el CAP corresponent el més aviat possible. 
4. En el cas que li facin la prova: 

4.1 Romandre al domicili fins a conèixer els resultats. 
4.2 Comunicar-ho al Servei de Prevenció de Riscos laborals 

corresponents per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i 
des dels serveis puguin anar preparant les accions oportunes per 
si es tractés d’un cas positiu. 

4.3 El gestor COVID-19 (tant del CAP com dels seveis de vigilància 
epidemiològica) li explicaran el procediment a seguir. 

5. Resultat negatiu: el 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. 

6. Resultat positiu: 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. 

 

En la gestió d’un cas sospitós del personal del centre: 
1. el/la director/a de l’escola utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de 

cada cas. 
2. A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent rep la informació que una persona usuària i/o vinculada al seu 

centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-
19 i que, d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al 
TRAÇACOVID dos tipus de dades:  
2.1 Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la 

prova), així com la data d’alta (moment en què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les 
comunicacions necessàries.  

2.2  Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre de docents confinats i nombre 
d’altres professionals confinats. 

 
Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) 
una actualització de les dades emplenades pels centres educatius. La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la 
pot rebre el/la director/a del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de l’afectat; del gestor COVID del CAP o del Servei de 
Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el Servei Territorial del Departament d’Educació. El/la director/a del centre educatiu també serà 
la persona encarregada de comunicar a la persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al centre 
docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada 
cas en el moment en que Salut n’estigui al cas, així  com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en què disposi de la nova 
informació. 
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5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció:         
5.1 Pla de ventilació: 

Es ventilaran els espais interiors abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia, almenys, 
durant deu minuts cada vegada. A més, Si és possible, durant les classes, les Finestres de les aules es mantindran 
obertes. 

 

Espais Hora de ventilació Responsable Observacions 

Les diferents zones 
de l’espai escolar 
(aules, lavabos, 

hall, espai de 
biblioteca CM i CS 

8:45h-9h De dilluns a dijous→ directora. 

Divendres → Núria P. 

 

Es retornaran aquestes estones a les estones 
del migdia. 
Es farà amb la mascareta posada i amb la 
prèvia higiene de mans. 

10:15h- 10:45h Els docents que estiguin a la zona. 

 

Els lavabos dels diferents grups estables els 
haurà de ventilar el responsable del grup 
estable durant la sessió prèvia al pati. 
Els dimarts i els dijous, que es farà l’activitat 
de SEP la ventilació es farà a les 12:45h fins 
les 12:00h. 
Es farà amb la prèvia higiene de mans i si es 
necessari amb la mascareta posada. 

12:15- 12:30 

14:15-14:30 

16:30-16:40 L’empresa de la neteja  

 

Espais Hora de 
ventilació 

Dies Activitat Responsable Observacions 

1
 D

’
C

O
TU

B
R

E 

M
en

ja
d

o
r 

7:45h  

De 
dilluns a 
divendres 

Acollida matinal Mª Victòria Soto 

 

Al finalitzar l’acollida la responsable abaixarà les 
persianes i deixarà les finestres obertes per 
ventilar l’espai. 
En finalitzar l’activitat la monitora netejarà 
l’espai utilitzat (aula i lavabos). 

12h i a les 
14:30h 

Àpat del dinar Mª Victòria Soto 

 

Al finalitzar el menjador la monitora netejarà 
l’espai utilitzat (aula i lavabos) i farà la 
corresponent ventilació. 

Sa
la

 g
ra

n
 14:15 Dilluns Educació física  Només s’utilitzarà en cas de pluja. 

Dijous Educació física i 
psicomotricitat 

L’educació física només s’utilitzarà en cas de 
pluja. 

la
va

b
o

s 

7:45 i a les 9 De 
dilluns a 
divendres 

Acollida matinal Mª Victòria Soto 

 

Ho farà amb la mascareta posada i amb la 
higiene de mans corresponent 

12 i a les 
14:30 

Menjador 

16:30 Dilluns i 
dijous 

Educació física i 
psicomotricitat. 

L’empresa de la 
neteja 

El dilluns només en cas de pluja 

 

 

5.2 Gestió de residus: 
- Els mocadors i els papers de l’eixugat de mans d’un sol ús es dipositaran en contenidors de tapa i pedal. Totes 

les papereres contindran una bossa. 

- Hi haurà contenidors de tapa i pedal en els diferents espais escolars i d’ús de l’escola: lavabos, aules, despatx, 

menjador, sala 1 d’octubre. 
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5.3 Pla de neteja i desinfecció: 

- L’empresa de neteja contractada per l’ajuntament farà la corresponent neteja de tots els espais de l’edifici 
escolar un cop finalitzada l’activitat lectiva a les 16:30 de la tarda. 

- L’empresa de neteja també netejarà dels espais utilitzats de la sala 1 d’octubre i del centre cívic un cop finalitzada 
l’activitat lectiva.  

- S’adjunta protocol proporcionat per l’ajuntament. 

 

6. Seguim del pla                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES: Rosa Comamala 

SEGUIMENT: A les reunions de claustre es parlarà i es valorarà l’organització i funcionament del pla d’actuació. 

PROPOSTES DE MILLORA: 

 


