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DIAGNOSI. SITUACIÓ ACTUAL 

 

El Pla d’actuació i organització del curs 2020-2021 es construeix sobre els 

pilars següents: 

• Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l’educació en condicions d’equitat.  

• L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la 

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció 

social de l’educació.  

• L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  

• A través de les mesures proposades, l’escola ha d’estar en condicions de 

contribuir al control de l’epidèmia i a la identificació ràpida de casos i de 

contactes. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar. El 

marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context 

epidemiològic. 

D’aquesta manera, les mesures que es preveuen en el Pla d’actuació i 

organització es basen en garantir, en relació amb la pandèmia 

 1) la disminució de la transmissió del virus i 2) l’augment de la traçabilitat 

dels casos. 

Aquesta situació implica modificacions en organització d’espais, horaris i 

agrupaments que es detallen a continuació i que impliquen tota la 

comunitat educativa, és necessari, més que mai, la col·laboració de tots 

per poder minimitzar al màxim els riscos i afavorir la presencialitat. 
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GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE  

 
 

 L’organització del curs 2020-2021  en funció dels grups de convivència 
estables facilita la traçabilitat dels possibles casos que es donin en els 
centres educatius.  
 
Això permet que no sigui necessari requerir la distància física 
interpersonal, ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència 
estables. Sempre que per evolució de la pandèmia no hi hagi altres 
indicacions diferents. 
 
En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té més 
importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i 
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar-ne la capacitat 
de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.  
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups 

(docents i altres professionals de suport educatiu) s’han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual. 

El Departament d’Educació en data 24 d’agost de 2020 ha establert una 

sèrie de mesures complementàries d’acord amb les previsions de l’estat 

de la pandèmia, recomana una ràtio de 20 alumnes a Educació Infantil i 

Primària sempre que sigui possible i en cas contrari cal emprar altres 

mesures de seguretat. 

L’Escola d’acord amb les seves característiques (escola d’una sola línia, 

espais reduïts) respectarà la ràtio real de cada grup, emprant altres tipus 

de mesures: 

. Els grups de convivència estable restaran dins el seu espai el màxim de 

temps per garantir l’estabilitat i estanqueïtat dels mateixos, quan se surti 

del grup estable s’hauran de complir rigorosament les mesures de 

protecció individual (mascareta i distància) . 

. No es realitzaran desdoblaments ni intercanvis d’experiències entre 

diferents grups mentre l’estat de la pandèmia no ho permeti. 
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. Cada grup estable només tindrà un mestre/a de referència i la resta 

haurà de prendre les mesures de seguretat . 

. A cada cicle només s’adjudica un sol especialista que juntament amb les 

tutores realitzaran totes les matèries curriculars, d’aquesta manera s’evita 

al màxim que altres persones es relacionin amb aquest grup.  

. Totes les aules disposen de finestrals amb ventilació exterior i es 

mantindran obertes (les oscil·lo batents) durant tota la jornada i es 

ventilarà en la seva totalitat 4 cops al dia (matí, mig matí, migdia, tarda) 

A Parvulari durant tota la jornada restaran les finestres obertes. 

. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure sempre que sigui possible. 

 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 

D’ALUMNES i DOCENTS 
 

PARVULARI  

Grup Alumnes Docents Vetlladora/Eap Espai 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

P-3 20 Marta 
O. 
 
 

Rosa 
Marta P. 
Pilar 

  Aula P-
3 

Pati  
Menjador  
 

P-4 25 Marta 
G. 
 

Rosa 
Pilar 
Marta P. 

  Aula P-
4 

Pati 
Menjador 
 
 

P-5 24 Laura 
 

Pilar 
Marta P. 
Rosa 

Vetllador/a  Aula P-
5 

Pati 
Menjador 
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PRIMÀRIA 

 

Grup Alumne
s 

Docents Vetlladora/Eap Espai 

Estable Tempora
l 

Estable Tempora
l 

Establ
e 

Temporal 

1r 
primàri
a 

25 Núria 
C. 

Marta P. 
Laia 

  Aula 
1r. 

Pati 
Terrat 
Menjador 
 

2n. 
primàri
a 

26 Carme 
G. 

Marta P. 
Laia 
 

Vetllador/
a 

 Aula 
2n 

Pati 
Terrat 
Menjador 
 
 

3r. 
primàri
a 

26 Monts
e A. 
 

Àlex M. 
Marta P. 
David 

  Aula 
3r. 

Pati 
Terrat 
Aula Informàtica 
Menjador 
 
 

4t. 
primàri
a 

28 Glòria 
 

David 
Àlex M. 
Marta P. 
 

  Aula 
4t. 

Pati 
Terrat 
Aula Informàtica 
Menjador 
 
 

5è 
primàri
a 

28 Núria 
S. 

Raquel 
Marta P. 
Àlex Mir 

  Aula 
5è 

Pati 
Terrat 
Aula Informàtica 
Menjador 
 
 

6è 
primàri
a 

26 Monts
e P. 
 

Marta P. 
Àlex M. 
Raquel 

 
Vetllador/
a 

  Pati 
Terrat 
Tallers/Laborator
i 
Aula Informàtica 
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ESO 

Grup Alumnes Docents Vetlladora/Eap Espai 

Estable   Temporal  Estable Temporal Estable Temporal 

1r. ESO 30 Eloi 
Ferret 

Mònica 
Elisabet 
Eulàlia 
Àlex Mir 
Mercè L. 
Anna  
Josefina 
Sílvia 
 
 
 

  Aula 1r 
ESO 

Pati 
Terrat 
Biblioteca 
Aula 
informàtica 
Laboratori 
Tallers 
Biblioteca 
Menjador 

2n. ESO  Elisabet  
 

Mònica 
Eloi 
Àlex Mir 
Mercè L. 
Anna  
Josefina 
Sílvia 
Eulàlia 
 

   Pati 
Terrat 
Biblioteca 
Aula 
informàtica 
Laboratori 
Tallers 
Biblioteca 
Menjador 

3r. ESO  Mònica 
 

Elisabet 
Eulàlia 
Àlex Mir 
Mercè L. 
Anna  
Josefina 
Sílvia 
Eloi 
 

   Pati 
Terrat 
Biblioteca 
Aula 
informàtica 
Laboratori 
Tallers 
Biblioteca 
Menjador 

4t. ESO  Mercè L. 
 
 

Mònica 
Elisabet 
Eulàlia 
Àlex Mir 
Anna  
Josefina 
Eloi 
Sílvia 
Auxiliar de 
conversa 

   Pati 
Terrat 
Biblioteca 
Aula 
informàtica 
Laboratori 
Tallers 
Biblioteca 
Menjador 
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ORGANITZACIO D’ AULES I ESPAIS 

 

A Infantil i Primària els grups estables de convivència restaran 

principalment a la seva aula excepte les estones d’esbarjo (Espai Pati) , 

Psicomotricitat i Educació Física (espai PATI ) i a partir de 3r. Primària fins 

a 6è les estones d’Informàtica (Aula d’Informàtica) 

A l’ESO l’organització d’aules i espais serà la següent: 

 

Àrea i 
professor 

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 

Català 
Mònica D. 

Aula Aula Aula Aula 

Castellà 
Mònica D. 

Aula Aula Aula Aula 

Castellà 
Elisabet E. 

Aula Aula Aula Aula 

Anglès 
Elisabet E. 

Aula Aula Aula Aula 

Anglès 
Aux. Conversa 

   Biblioteca 

Francès 
Eloi F. 

Aula Aula Aula Aula 

Socials 
Mercè L. 

Aula Aula Aula Aula 

Valors 
Mercè L. 

Aula Aula Aula Aula 

AD 
Mercè L. 
/Sílvia/Eulàlia 

Tallers Tallers Biblioteca Biblioteca 

Matemàtiques 
Eulàlia Vivó 

Aula Aula   

Matemàtiques  
Sílvia C. 

  Aula Aula 

Biologia i 
Geologia 
Eloi F. 

Aula 
*Laboratori 

   

Biologia i 
Geologia 

  
Aula i 

*Laboratori 
Aula i 

*Laboratori 
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Sílvia C. 

Física i 
Química 
Eulàlia V. 

 
Aula i 

*Laboratori 

  

Física i 
Química 
Sílvia C. 

  
Aula i 

*Laboratori 
Aula i 

*Laboratori 

Tecnologia 
Eloi F 

Aula i 
*Laboratori 

Aula i 
*Laboratori 

Aula i 
*Laboratori 

Aula i 
*Laboratori 

Tecnologia 
Àlex M. 

 Aula 
Informàtica 

Aula 
Informàtica 

 

Informàtica 
Àlex M 

 
  

Informàtica 
Biblioteca 

Ed.Física 
Àlex Mir 

Poliesportiu Poliesportiu Poliesportiu Poliesportiu 
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ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 
 

PARVULARI 

 

A l’edifici de Parvulari hi ha un únic accés a l’exterior , la porta de la 

Rambla Just Oliveras. 

.L’entrada es ampla i ventilada, l’accés de l’exterior també és un accés 

ampli on les famílies es poden espaiar, rambla peatonal, els grups 

entraran seguint l’ordre de l’aula per evitar que es puguin barrejar al 

passadís. 

Malgrat aquesta circumstància tot i que es tracta de menors de 6 anys on 

l’ús de la mascareta no és obligatori es demanarà l’ús de la mateixa quan 

es surti de l’aula i en totes les entrades i sortides de l’escola. 

 

Accés Grup Entrada 
matí 

Sortida 
migdia 

Entrada 
tarda 

Sortida 
tarda 

Porta 
Rambla 

P-3 8,55 h. 12,55 h. 14,50 h. 16,50 h. 

Porta 
Rambla 

P-5 9,00 h. 13 h. 14,55 h. 16,55 h. 

Porta 
Rambla 

P-4 9,05 h. 13,05 h. 15 h. 17 h. 
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PRIMÀRIA 

 

Les entrades de Primària i l’ESO es faran pels 2 accessos del carrer Mossèn 

Lluís Pañella. 

Els grups que entren per la porta gran (recepció escola) pujaran a les aules 

per l’escala d’emergència i els grups que ho fan per la porta petita 

accediran a les aules per l’escala principal. 

Caldrà l’ús de mascareta fins l’accés a l’aula. 

Accés Grup Entrada 
matí 

Sortida 
migdia 

Entrada 
tarda 

Sortida 
tarda 

 
 

Porta petita 
Mossèn Lluís 

Pañella 
-accés i sortida 
de les aules per 

l’escala 

principal- 

5è 
primària 

8,50 h. 12,50 h. 
 

14,50 h. 16,50 h. 

4t. 
primària 

8,55 h.. 
 

12,55h. 
 

14,55 h. 16,55 h. 
 

1r. 
primària 

9,00 h. 
 

13 h. 
 

15 h. 
 

17,00 h. 
 

 
Porta gran 

Mossèn Lluís 
Pañella 

-accés i sortida 
de les aules per 

l’escala 

d’emergència-- 

6è 
primària 

8,50 h. 
 

12,50 h. 
 

14,50 h. 
 

16,50 h. 
 

3r. 
primària 

8,55 h. 
 

12,55 h. 14,55 h. 16,55 h. 

2n. 
primària 

9,00 h. 
 

13 h. 
 

15 h. 
 

17,00 h. 
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ESO 

 

Accés Grup Entrada 
matí 

Sortida 
migdia 

Entrada 
tarda 

Sortida 
tarda 

 
Porta gran 

Mossèn Lluís 
Pañella 

-accés i sortida 
de les aules per 

l’escala 

d’emergència- 

3r. ESO 8,30 h. 13,30 h. 15,10 h. 17,10 h. 

 
 
1r. ESO 

 
 
8,35 h. 

 
 
13,05 h. 
 

 
 
15,05 h. 

 
 
17,05 h. 

 
Porta petita 
Mossèn Lluís 

Pañella 
-accés i sortida 
de les aules per 

l’escala 

principal-- 

2n. ESO 8,35 h. 13,05 h. 
 

15,05 h. 17,05 h. 

 
4t. ESO 

 
8,30 h. 

 
13,30 h. 

 
15,10 h. 

 
17,10 h. 

 

 

Normes entrades i sortides: 

 Quan un/una alumne arribi tard, fora de la seva franja horària, 
s’haurà d’esperar al carrer fins que acabin de passar tots els grups. 

 Cal ser molt puntual a les hores indicades i respectar els accessos i 
recomanacions. No arribar abans d’hora per evitar les 
aglomeracions a les portes. 
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MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
 

RENTAT DE MANS 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels 

alumnes i la del personal docent i no docent. 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans (almenys 5 cops 

durant la jornada escolar) : 

 

▪ A l’arribada i a la sortida de l’escola 

▪ Abans i després dels àpats  

▪ Abans i després d’anar al WC  

▪ Abans i després dels canvis d’espais i també de la sortida al pati. 

 

 En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans s’ha de 

dur a terme: 

 

 ▪ A l’arribada al centre. 

▪ 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.  

 

Disposarem de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús o solució hidroalcohòlica. 

Caldrà fer un treball de conscienciació durant les primeres setmanes del 

curs  

Hem d’afavorir 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. 
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ÚS DE LA 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 o cinta per desar-la en cas que sigui 
necessari. (Cal que tot estigui molt ben marcat i personalitzat per 
evitar confusions). Cada cicle fa arribar a les famílies la informació 
de com han de dur la mascareta. 

 L’ús de la mascareta per a professionals adults dels centres 

educatius és obligatòria. Per als docents de segon cicle d’Educació 

Infantil no serà exigible quan el seu ús pugui interferir greument en 

l’objectiu pedagògic. 

 A l’educació infantil 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, recomanable però no obligatòria pels 
infants menors de 6 anys, quan comparteixin espai amb nens i 
nenes d’un altre grup.  

 Ús de la mascareta serà obligatòria a Primària , a partir de 6 anys  
quan les circumstàncies de la pandèmia així ho indiquin. En aquests 
moments a L’Hospitalet de Llobregat l’índex de risc és molt alt i la 
mascareta serà obligatòria per a tot l’alumnat de Primària. Fins a 
nou avís caldrà dur-la posada dins el grup estable i dins el recinte 
de l’escola 

 A partir de secundària la mascareta és obligatòria per a tot 
l’alumnat en tot el recinte escolar.  

 Segons normativa es proposa l’ús de la mascareta higiènica amb 

compliment de norma UNE. Cada família pot optar per la mascareta 

que cregui més convenient però respectant el compliment de 

norma UNE. 

 
 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

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

mínima d’1,5 metres . 
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ALTRES RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE 

 Portar al centre una  ampolla o cantimplora d’ús individual amb 
aigua de casa. Poden reomplir-la també a l’escola . Cal que estigui 
ben marcada amb el nom de l’alumne/a.  

 Cada cicle adaptarà aquestes mesures a l’edat i l’autonomia dels 
infants. Si fos el cas, rebreu informació del cicle corresponent. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE 

CAS DE COVID-19 
 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

Què s’ha de tenir en compte a diari abans d’accedir a l’escola? 

 . L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5 graus ni 
haver reduït la temperatura amb antitèrmics.  
. La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut 
del seu fill/a.(temperatura i control de símptomes) 
. L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben 
posada. Pels infants menors de 6 anys la mascareta no és obligatòria però 
si recomanable a l’entrada a l’escola . 

 

 CONTROL DE SÍMPTOMES 

 
Es recomana que els centres educatius facin un control diari de la 
temperatura dels alumnes. 
 
 

 RECOMANACIONS DE SÍMPTOMES COVID – 19 

 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt 
habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes 
potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista.  
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Llista: . L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 
  
 

 Febre o febrícula superior a 37,5 graus 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll * 

 Refredat nasal * 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap. 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea. 

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 
 
Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres 
d’atenció primària i hospitalària de Catalunya i coordinat per 
l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-
19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga 
(40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes 
menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per 
coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri clínic. 

 

 
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. 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels seus fills i 

filles. A L’INICI DE CURS CALDRÀ SIGNAR UNA DECLARACIÓ 

RESPONSABLE que ja es lliurarà en el seu moment. Aquesta declaració 

s’ha d’entregar a la /el tutor el primer dia d’escola (14 de setembre) 
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GESTIÓ DE CASOS 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes  
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 
 

 Se l’ha de portar a un espai separat d'us individual ben ventilat. 
SALA BLANCA DE LA PLANTA BAIXA AMB L’ESPAI OBERT I 
VENTILAT. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se 
li ha de col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si es 
mes gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que 
es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no 
pugui quedar-se sola). 
LA PERSONA RESPONSABLE SERÀ EL TUTOR DEL GRUP ESTABLE O 
UN MEMBRE DE L’EQUIP DIRECTIU. 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per 
respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt 
freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-
se...) caldrà trucar al 061. 
 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les 
següents accions: 
 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat 
amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que 
es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el 
seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui 
el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per 
tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 
epidemiològic. 

 
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no 
lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu 
CAP de referencia o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència 
d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes 
i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:  
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• 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 recomanar 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, es produirà la interrupció de l’activitat 
lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els 
membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un 
cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no 
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que 
dura el període màxim d’incubació.  
 
• 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 recomanar 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, es produirà 
la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també 
durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un 
resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació.  
 
• 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. Es farà un test PCR a tots els membres del 
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas 
diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix 
de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el 
període màxim d’incubació.  
En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els 
membres dels grups de convivència estable que siguin contacte estret 
d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la 
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necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el 
període màxim d’incubació.  
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit 
per l’autoritat sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca 
activa de casos mitjançant test microbiològics més enllà dels grups de 
convivència on s’hagin detectat casos.  
 
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada 
per PCR als 6 mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.  
 
RETORN AL CENTRE EDUCATIU  
 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-
la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. 
De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores 
que es troben sense febre.  
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés 
hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament 
domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà 
durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 
transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No 
serà necessària la realització d’una PCR de control.  
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 
reincorporació a l’escola. 
 
ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 
 
 Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha 
realitzat PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a 
conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al 
centre educatiu.  
 
 
 
 
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars 
que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el 
marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o 
altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes 
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no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents 
durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.  
 
 
 
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones 
que integren el grup de convivència estable dels germans o familiars del 
cas en el moment de fer-los la PCR en el marc de la cerca activa de 
contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en aquests test, 
s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels 
germans o familiars convivents. 
 
L’escola té una persona referent del CAP de Just Oliveras per poder 
assessorar i fer un seguiment . 
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PLA DE TREBALL DE L’ESCOLA EN CAS DE CONFINAMENT 

PARCIAL (d’un grup o grups concrets) O CONFINAMENT 

TOTAL 
 

NORMES DE TREBALL  

Aquestes normes  estan elaborades pensant en un possible confinament . 

El primer dia de confinament els tutors i les tutores faran un 

acompanyament emocional del seu grup, recordant el funcionament del 

treball telemàtic. Les classes continuaran de manera telemàtica seguint els 

horaris proposats. 

El professorat haurà de tenir previst, dins de la seva programació, el 

material necessari per tal de poder treballar des de casa (fotocòpies, 

dossiers, lectures...). En el moment en que es decreti el confinament 

haurem de pensar a donar aquest material i tot el que necessitin (llibres, 

quaderns...) a l’alumnat. 

Els canals de comunicació seran els següents: 

 amb els pares: Plataforma Alexia, entrevistes telemàtiques a través 

de Teams. 

 amb l’alumnat: correu corporatiu Office 365, Teams, plataforma 

Alexia Classroom. 

 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN CONFINAMENT A PARVULARI I 

PRIMÀRIA PER ALS ALUMNES 

PARVULARI: 

Es connectaran dos cops per setmana: dilluns i divendres, alternant les 

tutores i els especialistes. Les classes haurien de ser de 30 minuts com a 

màxim. 
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PRIMÀRIA: 

 Cicle Inicial: Es faran quatre connexions a la setmana, dues les farà 

la tutora per treballar les àrees de matemàtiques, català, i medi, 

una altra serà d’anglès i l’altra s’alternarà la música i l’educació 

física. Les classes haurien de ser de 30 minuts com a màxim. 

 

 Cicle Mitjà: Es faran cinc connexions a la setmana, tres les faran les 

tutores per treballar les àrees de matemàtiques, català i medi i 

castellà alternativament. Una connexió d’anglès i l’altra alternant 

música i educació física. Les classes haurien de ser d’entre 30 i 40 

minuts com a màxim. 

 

 Cicle Superior: Es faran dues connexions diàries, una al matí i una 

altra a la tarda per treballar les diferents àrees. Les classes haurien 

de ser de 40 minuts, màxim. 

SECUNDÀRIA: 

Es faran quatre connexions diàries, dues al matí i dues a la tarda de 40 

com a màxim per treballar les diferents àrees. 

 

PROPOSTA HORARI LECTIU PER A L’ALUMNAT: 

Parvulari, Cicle Inicial i Cicle Mitjà: 

  Grup A: 10h. a 10:30 

  Grup B: 10:45 a 11:15 

  Grup C: 11:30 a 12h. 

 

 

Cicle Superior: 

Matí: 

 Grup A: 9h. a 9:45 
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  Grup B: 10h. a 10:45 

  Grup C: 11h. a 11:45 

  Grup A: 12h. a 12:45 

Tarda : 

  Grup B : 16h. a 16:45 

  Grup C : 17h a 17:45 

Secundària: 

1r., 2n. i 3r. d’ESO 

 Matí: 

 Grup A: 9:30. a 10:15 

  Grup B: 10:30. a 11:15 

  Grup C: 11:30. a 12:15 

  Grup A: 12:30. a 13:15 

Tarda : 

  Grup B 16h. a 16:45 

  Grup C: 17h a 17:45 

4t. ESO 

Aquest horari serà vàlid per les matèries obligatòries, per les matèries 

optatives es reduirà el nombre de grups. 

Aquests horaris són orientatius i poden variar.  
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PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  
 

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

un espais interiors. 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

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

almenys, 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, 

es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una 

periodicitat almenys diària. 

 Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú: 

Zones d’actuació. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i 

desinfecció són:  

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  

- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)  

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

- Taulells i mostradors  

- Taules de les aules 

- Cadires, especialment en les zones d’espera  

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

- Telèfons  

- Grapadores i altres utensilis d’oficina  
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- Comandaments a distància  

- Aixetes  

- Lavabos. 

- Taules del menjador s’han de netejar i desinfectar després de les 

activitats i dels àpats, respectivament.  

- Màquina de cafè 

- Espai d’acollida matinal 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, 

evitant així més contacte en les manetes de les portes.  

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

Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització 

d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. 

 Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es 

recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.  

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre 

diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i 

desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 

Espais amb poca ventilació. Es procurarà dur a terme les activitats amb 

molt pocs infants simultàniament. Sempre que sigui possible, es 

mantindrà la porta oberta. 

Serà molt important fer una tasca de conscienciació amb l’alumnat, que es 

facin càrrec de la situació i de la importància de la seva col·laboració, tant 

en la prevenció com en la neteja.  
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ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

ESPAI COMENTARIS NETEJA 

Ventilació de les aules de mestres  Les finestres restaran sempre en posició oscil·lo-batent.  

Espai d’acollida 

Abans i després de cada ús. Baixar només una taula 
i preveure les joguines que es faran servir, no 
podran agafar lliurement les que vulguin com feien 
fins ara. 

Bea Salas  

Panys de les portes d’entrada Un cop hagi entrat el grup s’han de netejar. 
La persona que hagi obert i l’Anna Martín de la porta 
gran. 

Superfície del taulell de recepció Procurar fer-lo servir el mínim possible. 
Netejar cada cop que s’utilitzi. 
Al vespre, Barcino 

Recepció 
L’Anna n’és la responsable, tot i així, si algú agafa el 
telèfon o fa servir material caldrà que després el 
netegi. 

Al vespre, Barcino 

Sala mestres de la planta baixa 
Aforament màxim de cinc persones i sempre amb 
la porta oberta. 

Tothom és responsable de netejar cada cop que 
l’utilitzi. 
Al vespre, Barcino 

Despatxos Aforament màxim dues persones.  
Pilar, Eulàlia i Montserrat responsables de desinfectar 
els estris i aparells. 
Al vespre, Barcino 
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Sala blanca 
 És la sala “d’espera” per a nens amb febre. 

 Si s’ha de fer servir, sempre hi haurà la finestra 
oberta. 

Netejar i notificar a l’Anna si s’hi ha anat. Ella en 
portarà el control i Barcino en farà la neteja més a 
fons quan sigui el cas. 

Espai sota l’escala Entrar-hi el mínim possible i màxim una persona. Desinfectar el pany cada cop que s’hi entri. 

Sala groga 

La finestra sempre oberta. Només hi entraran la 
Laia i l’Àlex (o la persona d’EF). 
Tenir encarregats de cada classe per desinfectar el 
material un cop s’ha acabat l’educació física. 

Mestra i alumnes encarregats cada cop que s’hagi 
utilitzat material. 

Sala verda i material 

 Només per a una persona. 

 Tenir clar què volem abans d’anar a buscar 
material per entrar-hi els mínims cops possible. 

 De la sala verda la porta sempre oberta, no té 
ventilació.  

Desinfectar panys i taula cada cop que s’hi entri. 

Sala lila 
Només per a una persona. La porta sempre oberta, 
no té ventilació.  

Netejar taula, cadira i estris quan s’acabi. 
Al vespre, Barcino 

Lavabos 

 Les finestres sempre en posició oscil·lo-batent. 
La que no pot ser en aquesta posició ha de 
quedar oberta.  

 Màxim tres alumnes a l’hora. Al primer pis, 
màxim dos. 

Al migdia, un adult responsable de planta fer-hi un 
repàs. Fregar el terra. 
Al vespre, Barcino 

Lavabos del personal 
 Quarta planta la finestra sempre oberta. 

 Planta baixa, en sortir deixar la porta oberta. 

Tothom és responsable de netejar cada cop que s’hi 
vagi. 
Al vespre, Barcino 
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Pati i terrat 

Tothom haurà d’haver esmorzat a l’aula, no hi 
haurà paperera. 
Procurar que ningú no vagi al lavabo a l’estona de 
l’esbarjo. Abans o després. 

Al vespre, Barcino 

Manetes i poms de portes i finestres 
Procurarem tenir sempre les portes obertes per no 
haver de tocar els panys.  

Si les tanquem, a la una s’han de netejar. 
Al vespre, Barcino 

Baranes i passamans d’escales 
Darrere cada grup hi ha d’haver un responsable de 
passar-hi un drap humit amb desinfectant. 

En pujar i baixar els grups, el responsable, mestra o 
alumnes. 
Al vespre, Barcino 

Cadires i bancs   
Especialment en les zones que contacten amb les 
mans.  

Al vespre, Barcino 

Grapadores i altres utensilis d’oficina 
 A cada aula s’han de netejar a les cinc. L’última persona que faci la classe, en serà l’encarregada.  

 Els estris comuns del despatx, es netejaran cada cop que s’utilitzin. 

Aixetes 
L’alumnat durà l’aigua per beure. Només es faran 
servir les aixetes per rentar mans. 

Al vespre, Barcino 

Botoneres dels ascensors 

L’ascensor no s’utilitzarà, només els proveïdors per 
anar a la cuina. Professorat i alumnat, només en 
cas de necessitat. Només hi accedirà una persona 
(excepte en el cas dels alumnes que sempre hi 
haurà un adult). 

Després de fer-lo servir. L’Anna s’encarregarà de 
l’interior (retornar-lo sempre a baix) i de la porta i 
botons de la planta baixa. 
Al vespre, Barcino 



29 
 

Material electrònic Netejar cada cop que s’utilitzi. 

Netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º.  
Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

Telèfons i comandaments a 
distància 

Netejar cada cop que s’utilitzin. 

Interruptors d’aparell 
electrònics 

Netejar cada cop que s’utilitzin. 

Fotocopiadores Netejar cada cop que s’utilitzi. 
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AULES I ESPAIS INTERIORS 

ESPAI COMENTARIS NETEJA 

Ventilació de l’espai 
 Les finestres de les aules restaran sempre en posició oscil·lo-batent. 

 A parvulari sempre hi haurà un batent de les finestres o porta (P5) obertes.  

 A la una, a l’hora d’esbarjo i a les cinc quedaran obertes. 

Superficies o punts de contacte 
freqüent amb les mans 

 Al vespre, Barcino 

Informàtica 

 Després de cada ús.  

 Hi ha d’haver dos o tres responsables de 
cada grup d’alumnes que en acabar la 
sessió ho netegi tot.  

Alumnat 
Al vespre, Barcino 

Biblioteca 

 Després de cada ús.  

 Hi ha d’haver dos o tres responsables de 
cada grup d’alumnes que en acabar la 
sessió ho netegi tot.  

Alumnat 
Al vespre, Barcino 

Tallers 

 Després de cada ús.  

 Hi ha d’haver dos o tres responsables de 
cada grup d’alumnes que en acabar la 
sessió ho netegi tot.  

Alumnat 
Al vespre, Barcino 

Terra 
Caldrà tenir cura dels objectes que cauen a 
terra. Desinfectar-los quan sigui el cas. 

Al vespre, Barcino 
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Materials de jocs                             Cada cop que hi ha un canvi de grup d’infants. Mestres 

Joguines de plàstic Després de cada ús. 
Mestres. 
Les de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats.  

Joguines o peces de roba  Després de cada ús. Rentadora (≥60ºC) mestres, Montse (?) 

MENJADOR 

ESPAI COMENTARIS NETEJA 

Ventilació de l’espai 
 De parvulari sempre hi haurà el respirador de sobre la porta obert. Quan marxi la mainada, 

deixar la porta del passadís oberta. 

 Del primer pis sempre una porta de sortida al pati oberta. 

Menjador mestres  
Només es tancaran els tres panells de 
l’esquerra.  

Les mestres seran les encarregades de parar-se i 
desparar-se la taula (individualment) així com de 
netejar la zona on hauran menjat. 

Cafetera Netejar després de cada ús. Tothom qui la faci servir n’és el responsable. 

Superfícies on es prepara el 
menjar 
 

Abans i després de cada ús s’han de netejar. Personal de 7 i Tria 

Plats, gots, coberts...  
 Amb aigua calenta: rentats a elevada 

temperatura.  

 Sense aigua calenta: desinfecció en dilució 

Personal de 7 i Tria 
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de lleixiu al  0,1 %. 

Cuina 
No entrar-hi mai. Si es necessita res, demanar-
ho des de la porta.  

Personal de 7 i Tria 

Sala monitores 
Deixar sempre la porta oberta. La sala no té 
finestra. 

Monitores de 7 i Tria 
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EXTRAESCOLARS 
 

BÀSQUET 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament. 

Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 

Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

PISCINA 

A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima 

de 2,5 m².  

Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi 

al Poliesportiu. 

L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent.  

Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  

Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i 

adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 

comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

TEATRE   

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar 

marques a terra).   

Garantir la ventilació dels espais. 

La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada 

assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el 

teixit ho permet.   
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ESCACS   

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, 

cal utilitzar mascareta. 

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 

Garantir la ventilació dels espais.  

 ROBÒTICA I TIC  

Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m².  

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, 

cal utilitzar mascareta. 

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  

Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.  

Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de 

manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).  

ANGLÈS 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, 

cal utilitzar mascareta. 

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  
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PERCUSSIÓ 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, 

cal utilitzar mascareta. 

Caldrà adjudicar un tabal a cada alumne, sempre el mateix. 

PSICOMOTRICITAT 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, 

cal utilitzar mascareta. 

Caldrà desinfectar les superfícies i els materials que s’hagin fet servir. 

GUITARRA 

Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  

Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, 

cal utilitzar mascareta. 

Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup.  

Cadascú només farà servir el seu instrument. 

 

 


