
 

1 

   
 
 
 
 

 
 

PLA D’ACTUACIÓ 
per al curs 2021-2022 

 
Agost 2021 

 
  

 

 



 

2 

 

Índex 

Introducció ....................................................................................................... 3 

1. Contingut del Pla d’Obertura ...................................................................... 4 

a. Diagnosi ................................................................................................  4 

b. Organització dels grups estables ........................................................... 5 

c. Organització de les entrades i sortides ................................................. 7 

d. Organització de l’espai d’esbarjo .......................................................... 9 

e. Relació amb la comunitat educativa ..................................................... 11 

f. Servei de menjador ............................................................................... 12 

g. Pla de neteja ......................................................................................... 14 

h. Extraescolars i acollida .......................................................................... 15 

i. Activitats fora de l’escola, sortides, colònies... ..................................... 17 

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

18 

k. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid 19 .... 19 

l. Seguiment del Pla ................................................................................. 21 

m. Concrecions per a l’Educació Infantil..................................................... 22 

n. Concrecions per a l’Educació Primària .................................................. 23 

2. Annexos ..................................................................................................... 25 

Annex 1 – Mesures de prevenció personal i col·lectives ............................  25 

Annex 2 – Protocol neteja escoles per Covid 19 ......................................... 29 

 

 
 

 

 



 

3 

 
 
 
 
 
 
Introducció 
 
Després d’un curs 2020-21 que ens ha servit per prendre plena consciència d’aquesta 
situació inusual i de la repercussió que té en el dia a dia i les dinàmiques internes i externes 
de la societat i en concret de l’escola, hem planificat aquest nou curs 2021-2022 com no 
podria ser de cap altra manera. 
 
Qualsevol planificació porta implícit el segell de ‘provisionalitat’ perquè, com bé sabeu, les 
instruccions i correccions s’actualitzen en períodes molt breus en funció de l’evolució de la 
situació. 
 
Sabem de manera fefaent que, a data d’avui, les vacunacions s’inicien a l’edat de 12 anys 
(corresponent a l’ESO) i que, per tant, els nostres infants d’infantil i primària queden al 
marge d’aquesta actuació. 
 
En qualsevol cas, ha calgut fer una planificació de cara al curs que comença d’aquí a pocs 
dies. En aquest plantejament apostem per retornar paulatinament a la situació ideal, és a dir, 
optem per recuperar determinades funcions que s’havien perdut des que es va confirmar la 
situació d’alerta mundial. Així doncs, volem recuperar les figures dels especialistes per tal de 
donar embranzida i coherència a aquesta figura que, els que portem molts anys a la 
docència, sabem que va costar molt aconseguir-la i ha costat molt poc perdre-la. Òbviament 
no perdrem de vista totes les mesures higienicosanitàries vigents. 
 
Aprofitem per desitjar-vos un bon curs carregat d’il·lusions i salut per a tots. Cal seguir 
treballant per formar els millors infants actuals que seran els millors adults del demà. 
 
 

 

 

LLEGENDA. Per a una millor comprensió de les mesures explicitades en aquest document, 

hem cregut oportú usar tres colors segons s’indica: 

 Es refereix a aspectes generals 
  

 Es refereix només a Educació Infantil 
  

 Es refereix només a Educació Primària 

 

1. Contingut del Pla d’Obertura 
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a. Diagnosi 
L’experiència que es deriva de l’alfabetització digital forçada que hem hagut de fer uns i 
altres en aquest darrer any i escaig, ha vingut a millorar la utilització de diferents eines 
tecnològiques que ens ha permès avançar i consolidar en el seu coneixement i domini. 
 
Expressions com ‘connexions telemàtiques’, ‘plataforma classroom’, etc. són expressions que 
s’han incorporat i s’han fet quotidianes entre els nostres alumnes, en major o menor mesura 
atenent a la seva edat cronològica, òbviament. Caldrà reforçar aquests elements i lluitar per 
evitar la bretxa digital entre uns i altres infants, ajudant als més desfavorits per evitar 
diferències en les oportunitats que rebin. 
 
Entenem que aquesta anàlisi-reflexió ens permetrà aprendre dels errors comesos i poder 
aportar-hi solucions plausibles a la previsió d'actuacions futures. 
 

1. Grau de formació en tecnologies del personal docent. El personal docent ha millorat 
en el grau de coneixement i aplicació de les noves tecnologies en el decurs d’aquest 
curs anterior. Tot això ha permès poder fer front a aquelles situacions relacionades 
amb el dia a dia i amb les derivades dels, afortunadament escassos, períodes de 
confinament que hem tingut. 

2. Replantejament dels objectius i continguts a treballar. Recuperar l’actuació dels 
especialistes i altres elements singulars i significatius com ara el S.O.C. (Speaking and 
Oral Comprehension) i potenciar aspectes com la gamificació i el treball cooperatiu 
entre d’altres, fan retrobar el camí de potenciació dels objectius i els continguts a 
treballar. 

3. Comunicacions audiovisuals. Es va acordar que continuarem usant l'eina ZOOM 
(zoom.us) per fer connexions entre el propi claustre per acordar grans temes i 
actuacions. També es va traslladar a les comunicacions amb els alumnes perquè ens 
semblava interessant el fet de poder contactar de manera visual.  

4. Eines tecnològiques unificades. A criteri del Claustre s’ha decidit continuar amb les 
eines d'intervenció i comunicació amb els alumnes i les famílies. 

a. EDUCAMOS. Aquesta plataforma es fa servir des de fa uns quants anys a la 
nostra escola com a plataforma d'avaluació i d'elaboració dels informes a les 
famílies.  

b. EDVOICE. Aquesta eina de comunicació directa amb les famílies pren 
embranzida en aquesta etapa ja que permet la comunicació tant individual 
com col·lectiva. Els docents continuen usant aquest programa en el seu 
vessant d’eina d'avaluació particular. 

c. CORREU ELECTRÒNIC. Una altra eina de comunicació que presenta un doble 
vessant: d’una banda el correu corporatiu que vau autoritzar en el seu 
moment i que permet l’accés dels vostres infants a l’eina Google Classroom; 
d’una altra, els correus electrònics dirigits als progenitors que permeten una 
comunicació eficaç d’aspectes més formals d’escola. 
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b. Organització dels grups estables 
 

Grup estable de convivència o família escolar. Aquest terme creat el curs anterior ja és un 
referent per a tothom i no cal explicar la seva composició ni objectius. 

Aquests agrupaments d’alumnes tindran uns professors fixos de referència i que 
desenvoluparan les classes i les activitats amb el mínim contacte amb d’altres grups.  

Aquests grups estables de convivència mantindran la composició del curs anterior, és a dir, 
coincidiran amb els grups-classe convencionals. El més important serà que siguin 
compactes i estables de forma que es minimitzin les cadenes de transmissió i, en cas que 
aparegui un positiu de coronavirus, es puguin posar en quarantena els seus membres sense 
necessitat de tancar tot el centre educatiu. 

El contacte entre grups haurà de ser el mínim possible i, quan sigui imprescindible, s’haurà 
de fer, prenent les mesures adients. També hauran d’observar aquestes mesures els 
docents, com per exemple els especialistes els quals, tot i no ser els docents de referència 
de cada grup, hi facin activitat pedagògica. 

 

Determinació 
de grups.  
Criteris de 

configuració 
dels grups. 

Configuració grups estables. El grup estable inicial correspondrà al curs habitual 
i el conformaran tots els alumnes adscrits a aquell nivell educatiu. 
Cada grup estable ocuparà un espai estable que serà d'ús quotidià i exclusiu 
d'aquell grup. 

Criteris d’heterogeneïtat. En tractar-se del grup bàsic, es garanteix la seva 
heterogeneïtat.  

Especialistes. Es recupera aquesta figura amb la intenció de normalitzar i 
potenciar una figura cabdal en la consecució dels objectius i continguts així 
com aprofitar les habilitats que els són inherents a la seva formació. 

Criteris d’inclusió. Els alumnes amb necessitats educatives especials seran 
atesos per les persones assignades dins del mateix grup, evitant el trencament 
del grup estable i la itinerància per l'interior de l'escola. 

Mesures flexibilitzadores. Enguany no es contemplaran les activitats i els 
agrupaments internivells i intercicles. Sabem que es tracta d'una pèrdua 
important i que el seu assoliment va ser tot un repte en el temps però 
esperarem millors moments per tornar a recuperar-los: l'exposició al risc no 
compensa la mesura.  
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Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022: 

 

CURS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

(amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

ESPAI 
estable 

1r 15 
1 

A.A. 

Mestra 
desdoblament + 

Especialistes 
 AULA 1r 

2n 18 
1 

G.L. 

Mestra 
desdoblament + 

Especialistes 
 AULA 2n 

3r 21 
1 

L.C. 

Mestra 
desdoblament + 

Especialistes 

Persona de 
referència  

CREDV 
AULA 3r 

 

CURS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

(amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa 

ESPAI 
estable 

1r 18 
1 

E.B. 

Mestres 
desdoblament + 

Especialistes 
 AULA 1r 

2n 25 
1 

A.L. 

Mestres 
desdoblament + 

Especialistes 
 AULA 2n 

3r 25 
1 

C.R. 

Mestres 
desdoblament + 

Especialistes 
Vetlladora AULA 3r 

4t 26 
1 

F.A. 

Mestres 
desdoblament + 

Especialistes 
Vetlladora AULA 4t 

5è 27 

 
1 

R.G. 
 

Mestres 
desdoblament + 

Especialistes 
 AULA 5è 

6è 28 

 
1 

C.M. 
 

Mestres 
desdoblament + 

Especialistes 
 AULA 6è 
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c. Organització de les entrades i sortides 
 
Característiques físiques dels accessos als diferents edificis docents. 
 

Edifici  

d’Educació Infantil 

Ubicat en un sol edifici, amb un únic accés d’entrada i de 

sortida (porta i vestíbul principal). 

Dividim l’entrada dels alumnes per nivell concretant les 

franges horàries que els correspon (esglaonades cada 10 

minuts). 

Edifici d’Educació 

Primària 

Ubicat en un sol edifici, tenim dos accessos d’entrada i de 

sortida (porta principal i porta pati cobert). 

Dividim l’entrada dels alumnes per Cicles tenint en compte les 

dues portes d’accés.  

 PORTA PRINCIPAL: Cicle Inicial (el mateix horari). 

 PORTA PATI COBERT: Cicle Mitjà i Cicle Superior (horari 

esglaonat de 10 minuts). 

 

Els pares guardaran les distàncies adients en tot moment i només accediran a l’interior de 

l’escola en les condicions indicades a l’Annex 1. 

 

 

Organització de les entrades i sortides (físiques i horàries) 

 

Educació 
Infantil 

TIPUS D’ACCÉS 
HORA D’ENTRADA  

I DE SORTIDA 

1r 

sense 
mascareta 

ENTRADA PRINCIPAL 
Entrada 8:45 – Sortida 12:45 

Entrada 14:45 – Sortida 16:45 

2n 

sense 
mascareta 

ENTRADA PRINCIPAL 
Entrada 8:55 – Sortida 12:55 

Entrada 14:55 – Sortida 16:55 

3r 

sense 
mascareta 

ENTRADA PRINCIPAL 
Entrada 9:05 – Sortida 13:05 

Entrada 15:05 – Sortida 17:05 

 
Quan entrin a l’escola els alumnes d’Educació Infantil s’hauran de netejar les mans amb gel 
hidroalcohòlic. 
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Educació 
Primària 

TIPUS D’ACCÉS 
HORA D’ENTRADA  

I DE SORTIDA 

1r 

amb 
mascareta 

PORTA PRINCIPAL 
(Carrer Migdia, 45) 

Entrada 8:45 - Sortida 12:45 
Entrada 14:45 – Sortida 16:45 

2n 

amb 
mascareta 

PORTA PRINCIPAL 
(Carrer Migdia, 45) 

Entrada 8:45 - Sortida 12:45 
Entrada 14:45 – Sortida 16:45 

3r 

amb 
mascareta 

PORTA PATI COBERT 
(Plaça Vila Arrufat, s/n) 

Entrada 8:45 - Sortida 12:45 
Entrada 14:45 – Sortida 16:45 

4t 

amb 
mascareta 

PORTA PATI COBERT 
(Plaça Vila Arrufat, s/n) 

Entrada 8:45 - Sortida 12:45 
Entrada 14:45 – Sortida 16:45 

5è 

amb 

mascareta 

PORTA PATI COBERT 
(Plaça Vila Arrufat, s/n) 

Entrada 8:55 - Sortida 12:55 
Entrada 14:55 – Sortida 16:55 

6è 

amb 

mascareta 

PORTA PATI COBERT 
(Plaça Vila Arrufat, s/n) 

Entrada 8:55 - Sortida 12:55 
Entrada 14:55 – Sortida 16:55 

 

Quan entrin a l’escola els alumnes d’Educació Primària s’hauran de netejar les mans amb gel 

hidroalcohòlic i hauran de portar la mascareta posada. 
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d. Organització de l’espai d’esbarjo 
 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo.  

 Atès que disposem d’un sol espai de pati, farem torns i ens organitzarem de la 

següent manera: 

 

 

CURS HORA DE PATI ACCÉS 

M A T Í  

1r 10:30 a 11:00 
Sortida: Porta passadís principal 
Entrada: Porta passadís interior 

2n 11:00 a 11:30 
Sempre per la porta del passadís 

principal 

3r 10:00 a 10:30 
Sempre per la porta del passadís 

interior 

T A R D A  

1r 16:00 a 16:15 
Sortida:  Porta passadís principal 
Entrada: Porta passadís interior 

2n 16:15 a 16:30 
Sempre per la porta del passadís 

principal 

3r 16:30 a 16:45 
Sempre per la porta del passadís 

interior 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

 Els grups estables es mantindran durant l’espai d’esbarjo.  

 A cada sessió d'esbarjo sortiran els dos grups del mateix cicle. 

 L’ús de mascareta dependrà de les instruccions que ens faci arribar el Departament.  

 Atès que disposem de dos espais reduïts de pati, farem torns i ens organitzarem de 

la següent manera: 

 

 

CURS HORA DE PATI ESPAI 

1r 
ESMORZAR: 10:05 a 10:25 

Pati cobert i pati descobert 
(dies alterns) 

ESBARJO: 11:40 a 12:00 

2n 
ESMORZAR: 10:05 a 10:25 

Pati descobert i pati cobert 
(dies alterns) 

ESBARJO: 11:40 a 12:00 

3r 10:30 a 11:00 
Pati cobert i pati descobert 

(dies alterns) 

4t 10:30 a 11:00 
Pati descobert i pati cobert 

(dies alterns) 

5è 11:05 a 11:35 
Pati cobert i pati descobert 

(dies alterns) 

6è 11:05 a 11:35 
Pati descobert i pati cobert 

(dies alterns) 
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e. Relació amb la comunitat educativa 
 

Reunions/comunicacions Modalitat Periodicitat 

Consell Escolar de Centre Telemàtica 
No menys de dos cops a 

l’any 

Difusió Pla organització Email 
Abans de l’inici del curs i 

sempre que hi hagi alguna 
modificació 

Reunions col·lectives de 
pares/mares  

Telemàtica 
En cas excepcional podria 
fer-se presencial seguint 
les condicions d’accés al 
centre dels pares i mares 

prefixades. 

Les primeres setmanes  
de setembre.  

Prèvia comunicació, 
enregistrarem les reunions 
i les farem arribar a aquells 

que no hagin pogut 
assistir. 

Entrevistes individuals 
Telemàtica sempre que 

sigui possible 
No menys de dos cops a 

l’any 

Comunicació famílies Email, telefònica, Edvoice Quan calgui 

Plataforma digital en  
cas de confinament 

Google Classroom 
+ Blogs 

Quan calgui 
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f. Servei de menjador 
 
A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà 

mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals. 

Les monitores de menjadors seran les responsables d’aquest servei des de la recollida dels 

alumnes a les seves aules fins que comencin les classes de la tarda. 

 

Menjador 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai 

limitat, farem ús també d’una de les aules. 

Curs 
Recollida dels alumnes 

i rentar mans 
Hora de dinar Espai 

1r 12:30 –  Pica de l’aula de 1r De les 12:40 fins 13:40 Aula de 1r 

2n 12:30 –  Pica del pati De les 12:40 fins 13:40 Menjador 

3r 12:30 –  Pica de l’aula de 3r De les 12:40 fins 13:40 Menjador 

 
 
Migdiada 
 

Curs Rentar mans / lavabo Hora de descans Espai 

1r Aula de 1r De les 13:40 fins 14:45 Aula de música 

 
 
Activitats migdia 

 
Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

1r Pati* Aula 1r Pati* Aula 1r Pati* 

2n Aula de 2n Pati Aula de 2n Pati 
Pati* 

(quinzenal) 

3r Pati* Aula de 3r Pati* Aula de 3r 
Pati* 

(quinzenal) 

 

* El pati estarà clarament dividit en dues zones 
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A l’Educació Primària, per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai limitat, farem dos torns.  

 

Menjador – 1r torn 

 

Curs 
Recollida dels alumnes  

 i rentar mans 
Hora de dinar 

1r 12:45 – Lavabos 1a planta De les 13:00 fins 13:50 

2n 12:50 – Lavabos 1a planta De les 13:00 fins 13:50 

3r 12:45 – Lavabos pati De les 13:00 fins 13:50 

4t 12:50 – Lavabos pati De les 13:00 fins 13:50 

 

Menjador – 2n torn 

 

Curs 
Recollida dels alumnes  

 i rentar mans 
Hora de dinar 

5è 
13:00 baixen al pati i  

S’esperen a l’espai assignat 
De les 14:00 a les 14:45 

6è 
13:00 baixen al pati i  

S’esperen a l’espai assignat 
De les 14:00 a les 14:45 

Extraesc. 
13:00 comencen l’activitat 

amb el monitor corresponent 
De les 14:00 a les 14:45 

 
 
Activitats migdia – 1r torn (de les 13:00 a 13:50) 

 
Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

5è Aula 5è Pati Aula 5è Pati Pati* 

6è Pati Aula 6è Pati Aula 6è Pati* 

 
* Un curs anirà al pati cobert i l’altre al descobert 

 
Activitats migdia – 2n torn (de les 13:55 a 14:45) 

 

Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 
Divendres 
(quinzenal) 

1r Pati* Aula 1r Pati* Aula 1r Pati* Aula 1r 

2n Pati* Aula 2n Pati* Aula 2n Pati* Aula 2n 

3r Aula 3r Pati* Aula 3r Pati* Aula 3r Pati* 

4t Aula 4t Pati* Aula 4t Pati* Aula 4t Pati* 

 
* En un mateix dia, un curs anirà al pati cobert i l’altre al descobert 
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g. Pla de neteja 
 
Cal continuar garantint un entorn de treball segur. La prioritat pel control de la malaltia és la 

minimització de la transmissió del virus. 

La neteja i desinfecció, doncs, són elements essencials per a la prevenció d´infeccions i el 

control de brots. 

L’empresa que es fa càrrec d’aquest servei a tots els edificis de la nostra escola, Brill 2000, 

ens ha actualitzat el protocol allà on ha calgut, segons les directrius que reben. 

Els hem sol·licitat que ens facilitin aquest protocol i les fitxes tècniques dels productes que 

s’usaran en el procés de neteja i desinfecció dels diferents espais. 

Aquesta informació la trobareu adjunta en l’Annex 2. 

 

L’escola continuarà vetllant pel bon seguiment del programa de conscienciació i didàctica 

dirigit a tots els infants, docents i altre personal que promogui l’assoliment dels hàbits 

d’higiene i neteja tant a nivell personal com col·lectiu, donant així continuïtat al que hem dut 

a terme fins ara i que ha donat excel·lents resultats. 

Així doncs, en determinades ocasions, caldrà que tothom col·labori directament en aquestes 

tasques, ja sigui en el seu espai estable com quan estigui utilitzant un espai que no és el del 

seu grup, fent que participi en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 

d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 
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h. Extraescolars i acollida 
 

En les activitats extraescolars es barregen alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-

les aplicant la distància de seguretat i/o utilitzant la mascareta. 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

Activitats 
Ed infantil 

Grups dels quals 

provenen els 

alumnes 

Professional 

responsable 

Espai on es realitza 

l’activitat 

NATACIÓ 1r, 2n i 3r 
Mestres +  

monitors natació 
Club Malibú Esportiu 

DANSA  3r + C.I. S.C. Pati cobert (Primària) 

MULTIESPORT 1r, 2n i 3r A.T. i C.B. 
Pati cobert i descobert 

(Primària) 

 

Activitats 
Ed primària 

Grups dels quals 

provenen els 

alumnes 

Professional 

responsable 

Espai on es realitza 

l’activitat 

CORAL 3r a 6è A.M. A concretar 

NATACIÓ Tots 
Mestres + 

monitors natació 
Club Malibú Esportiu 

PATINATGE 1r a 6è A.B. Pati cobert 

DANSA (I) P-5, 1r i 2n S.C. Pati cobert 

FENT FEINA 1r a 6è R.G. Aula 5è 

ROBÒTICA 1r a 3r E.A. Aula informàtica 

DANSA (II) 3r a 6è S.C. Pati cobert 

MULTIESPORT Infantil i C.I. A.T. i C.B. Pati cobert i descobert 

ESCACS I 4t a 6è A.S. Biblioteca 

ESCACS II 1r a 3r A.S. Biblioteca 

 

El trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable, i 

viceversa, es farà a càrrec dels monitors/es encarregats de l’activitat.  

En aquelles activitats que es duguin a terme en espais tancats (aules...) es tindrà cura de la 

neteja, desinfecció i ventilació de les superfícies, espais i materials. 
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SERVEI DIARI D’ACOLLIDA  
 
L’escola organitza un servei diari d’acollida dels alumnes fora de l’horari pròpiament lectiu. 
Aquest servei es desenvolupa entre les 7:45 i les 8:45 hores al matí i després de les 17:00, a 
la tarda. 
Amb l’excepcionalitat de la situació caldrà organitzar el servei de manera diferent a 
l’habitual: 
 

Edifici Cursos Espai Responsable Mesures 

Infantil 1r, 2n i 3r Biblioteca G.L. 

Les previstes a l’apartat 
d’entrades i sortides i, a més... 

Responsable amb mascareta 

Infants guardant distància si no 
són del mateix grup estable i/o 

portant mascareta 

Neteja i desinfecció posterior de 
l’espai i joguines 

Primària 1r a 6è Polivalent A.M. 

Les previstes a l’apartat 
d’entrades i sortides i, a més... 

Mascareta (responsable i infants) 

Neteja i desinfecció posterior de 
l’espai i material usat (jocs...) 

Quan s’obri la porta en l’horari 
habitual, aniran a la seva aula 

 
El servei d’acollida a la tarda s’organitzarà sota demanda (habitualment no hi ha ningú que el 

faci servir).  
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i. Activitats fora de l’escola, sortides, colònies... 
 
Quan calgui sortir del centre i traslladar-nos a qualsevol lloc a realitzar l’activitat docent, es 

poden donar dos supòsits: trasllat a peu o amb transport col·lectiu. 

- Trasllat a peu: es mantindran les mesures establertes pel PROCICAT en aquests 

desplaçaments a la via pública: mascaretes a partir de 6 anys, distància social amb la 

resta de la població... 

- Trasllat amb transport col·lectiu: se seguirà la normativa del PROCICAT que indica 

l’aforament dels autocars, la distribució en el seu interior i l’ús de la mascareta. 

 

En aquestes activitats es mantindrà l’estructura de grup estable, de manera que els 

alumnes seran els components habituals i seran acompanyats pels seus propis mestres. 
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j. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 
 

Òrgans Tipus de reunió Format de la reunió 
Periodicitat/ 

Temporització 

Equip directiu Planificació Presencial 
Setmanal i sempre 

que calgui 
excepcionalment 

Responsables etapes Coordinació 
Habitualment 

presencial 

Setmanal i sempre 
que calgui 

excepcionalment 

Equip de nivell Coordinació Presencial 
Setmanal i sempre 

que calgui 
excepcionalment 

Claustre Global Videoconferència Mensual 

Claustre Formació 
Presencial i/o 

videoconferència 
Segons curs 

 

Comissions 
 

Planificació/ 
consecució 

Presencial i/o 
videoconferència 

Segons trimestre 
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k. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de Covid-19 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 
aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 
mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 
pedagògics.  

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu:  

1. Se l’ha de portar a un espai separat i d'ús individual: a l’espai destinat a les entrevistes 
amb pares. Encarregat: mestre/a de guàrdia per nivell. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 
com a la persona que estigui al seu càrrec). Encarregat: mestre/a de guàrdia per nivell. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
Encarregat: mestre/a de guàrdia per nivell i/o secretària. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. Encarregada: 
Secretària. 

5. El centre ha de contactar amb el referent Covid (RECO) i informarà a través de l’aplicació 
Traçacovid. Encarregat: director. 

La família de l’alumne/a amb símptomes serà l’encarregada de contactar amb el seu CAP de 
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la 
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de 
vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en 
determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, 
l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre 
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.  

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 

equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, 

els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, 

responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran 

ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la 

direcció. 
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Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la Covid-19 

 

Casos 

potencials 

Espai habilitat 

per a 

l’aïllament 

Responsable de 

reubicar 

l'infant i 

custodiar-lo 

fins que el 

vinguin a 

buscar 

Persona 

responsable de 

trucar a la 

família 

Persona 

responsable de 

comunicar el 

cas als serveis 

territorials 

Infantil Biblioteca 4a mestra 4a mestra Director 

Primària Tutoria 
Mestre de guàrdia 

del nivell 
Secretària Director 

 
 
 

Seguiment de casos. 
 
Els Departament de Salut i d’Educació han creat un aplicatiu anomenat TRAÇACOVID on es 
reflectiran els casos i les decisions al respecte. 
 
Tanmateix els RECO (REsponsables COvid) i el Servei de Vigilància Epidemiològica prendran la 
decisió oportuna i ens oferiran les instruccions pertinents. 
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l. Seguiment del pla 
 
Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 
 
Anirem incorporant a aquest Pla aquelles indicacions i/o actualitzacions que ens vagin fent 
arribar des del PROCICAT i des dels Departaments d’Educació i de Salut. 
 
 

Responsables - Equip directiu 

Possibles indicadors 
 

- Comunicació i aprovació del Consell Escolar 
- Revisió del funcionament de les instruccions d’entrades i 
sortides del centre. Modificació si escau. 
- Revisió del funcionament del menjador. Modificació si 
escau. 
- Revisió de tots els altres aspectes que s’hi reflecteixen. 
Modificació si escau. 
- Adaptació del Pla a les instruccions que es vagin rebent en 
el futur. 

Propostes de millora 
trimestrals 

- A determinar, en funció de la valoració dels indicadors. 
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n. Concrecions per a l’Educació Infantil 
 

1. Pla d’adaptació de l’alumnat de 1r d’Educació Infantil 
 

1r contacte amb  
les famílies  

Prèvies a l’inici del curs (juliol) 

Telemàtica 

Persona responsable: equip directiu 

Objectiu: Iniciar relació família/escola i aclarir possibles dubtes 

Documentació inici 
de curs 

Tramesa de documents per correu-e 

Recollir la informació bàsica per a un primer coneixement dels nous 
alumnes 

Primers quinze dies 

Intervenció a jornada completa del professorat de suport  

Possibilitat de reducció de jornada en funció de necessitats concretes / 
personalització de la jornada si així es requereix 

Accés dels familiars 
o acompanyants 

Exclusivament durant el període d’adaptació 

Un sol adult acompanyant 

Amb totes les mesures de prevenció (neteja de mans, mascareta...) 

Col·laboració en les rutines d’entrada (zona de penjadors) 

Acompanyament fins a la porta d’entrada a l’aula 

NO accés, en cap cas, a l’interior de l’aula 

 

2. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 

L’eina acordada pel treball en època de possible confinament, és Google Classroom, 
adaptada a les característiques i necessitats de les diferents edats dels infants. 
 

Nivell educatiu 

Mètode de 
treball i 
recursos 
didàctics 
previstos 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte amb 

el grup 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte 
individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb 

la família 

1r 

Proposta d’una 
activitat diària 

tenint en compte 
les diferents àrees 

1 connexió 
audiovisual 

setmanal en grup 
reduït 

Quan calgui Quan calgui 

2n 

Proposta de dues 
activitats diàries 
tenint en compte 
les diferents àrees 

1 connexió 
audiovisual 

setmanal en grup 
reduït 

Quan calgui Quan calgui 

3r 

Proposta d’una 
activitat diària 

tenint en compte 
les diferents àrees 

+ Pla de 
lectoescriptura 

setmanal 

1 connexió 
setmanal en grup 

reduït 
Quan calgui Quan calgui 
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o. Concrecions per a l’Educació Primària  
 

1. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 
L’eina acordada pel treball en època de possible confinament, és Google Classroom, 
adaptada a les característiques i necessitats de les diferents edats dels infants. 
 

Nivell  

Educatiu 

Mètode de 

treball i 

recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte amb 

el grup 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb 

la família 

Cicle Inicial 
Propostes diàries 
d’activitats d’una 

o més àrees 

Connexions 
audiovisuals 
setmanals 

 (amb grup sencer 
o reduït) 

Quan calgui Quan calgui 

Cicle Mitjà 
Propostes diàries 
d’activitats d’una 

o més àrees 

Connexions 
audiovisuals 
setmanals 
 (amb grup 

sencer) 

Quan calgui Quan calgui 

Cicle Superior 
Propostes diàries 
d’activitats d’una 

o més àrees 

Connexions 
audiovisuals 
setmanals 
 (amb grup 

sencer) 

Quan calgui Quan calgui 

S’establiran connexions complementàries per als alumnes amb necessitats educatives especials 

i que no coincideixin amb les altres. 

Totes les propostes presentades hauran de contemplar l’heterogeneïtat dels alumnes i les 

possibles limitacions tecnològiques d’algunes famílies. 
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A partir d’aquestes premisses, hem replantejat l’atenció que haurem de donar als alumnes 

NEEs. 

1. En situació d’assistència ‘normalitzada’ a l’escola. L’atenció individual o en petit 

grup es farà en el mateix context de l’aula de manera que el docent que hagi 

d’atendre’ls (amb les mesures higienicosanitàries degudes), entrarà a l’espai 

estable. 

2. En la hipotètica situació de ‘confinament’ se’ls facilitarà els materials necessaris 

per poder treballar a casa de forma autònoma preveient les dificultats de 

connexió que s’hi puguin donar al seu domicili familiar. El seguiment el realitzaran 

tant els mestres tutors/es com dels altres docents que se’n fan càrrec. 

En qualsevol dels casos, el contacte amb l’EAP i/o els especialistes externs que donen suport 

a aquests alumnes haurà de continuar sent fluid i de col·laboració mútua. 

 

Caldrà sempre seguir els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat amb el Departament de Salut. 
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ANNEX 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MESURES DE PREVENCIÓ  
PERSONAL i COL·LECTIVES 
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HIGIENE DE MANS 

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

del personal docent i no docent. 

 

 

Els ALUMNES es rentaran les mans 

 

Gel hidroalcohòlic Quan entrin i surtin de l’escola i sempre que calgui 

Aigua i sabó 

Abans i després dels àpats 

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

Abans i després de les diferents activitats incloses les extraescolars 

(també de la sortida al pati) 

 

 

PERSONAL DE L’ESCOLA 

 

 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. 

 

 

Hi haurà diversos punts per poder-se rentar les mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es col·locarà dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

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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Quan caldrà usar la MASCARETA? 

 
 La mascareta serà necessària a l’escola a partir dels 6 anys (1r de primària). 

 En entrar a l’escola els alumnes especificats i el personal del centre hauran de venir des 
de casa amb la mascareta i la mantindran permanentment. 

 És imprescindible, per resoldre el possible deteriorament de la mascareta, que tothom en 
porti almenys una de recanvi. 

 Funda o capseta per protegir la mascareta mentre s’esmorza, es dina o en aquells 
moments que s’estipuli que es pugui prescindir d’ella, segons normativa vigent.  

 
 

VENTILACIÓ dels espais 
 

 La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.  

 És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 
vegada. 

 Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes i, necessàriament, 
durant l’esbarjo. 

 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 Es demana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per 

a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses. 

 Les aules disposen de dues papereres, una destinada al reciclatge de paper i l’altra als 
mocadors i altres elements de rebuig no reciclable. Als patis es disposa d’un contenidor 
d’envasos i un altre d’elements de rebuig en general (inclosos mocadors). 

 En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir 
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 
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FAMILIARS: Qui i quan podeu accedir?  
 

QUI pot accedir? QUAN pot accedir? 

1 sol progenitor  
amb mascareta 

Acollida de 1r d’infantil (segons instruccions facilitades) 

1 sol progenitor 
amb mascareta 

Entrevista personal (si no pot ser telemàtica) 

1 sol progenitor 
amb mascareta 

Recollida d’alumnes, migdia i tarda. Només C. Inicial. Podreu 
accedir al vestíbul no superant el màxim de 4 adults, els altres 
esperareu a l’exterior i anireu entrant conforme vagin sortint. 

1 sol progenitor 
amb mascareta 

Per qualsevol gestió de secretaria (podeu usar també el  
telèfon 937 278 246 i el correu secretaria@escoladelsol.cat 

 
  

file:///E:/CURS%2020-21/PLA%20ACTUACIÓ%20COVID%2019/Nueva%20carpeta/secretaria@escoladelsol.cat
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ANNEX 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROTOCOL NETEJA ESCOLES  
PER COVID 19 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Importància de la pandèmia 

La COVID-19 ha implicat a la majoria de països l’aplicació de mesures dràstiques per tal 

de contenir la transmissió del virus. Dins d’aquestes mesures es va optar pel tancament de 

les escoles. 

Malgrat que la situació sanitària davant la pandèmia segueix sent crítica, l’obertura de 

les escoles és una necessitat tal com ha exposat la UNICEF. Com més aviat es restableixi 

l’activitat quotidiana d’escoles i centres educatius, abans recuperarem la normalitat i 

evitarem efectes sobre la salut i el desenvolupament educatiu de l’alumnat. 
 
 

1.2. La COVID en infants 

A mesura que passen les setmanes anem tenint més dades sobre la COVID-19, els 

científics dels països afectats van publicant nous estudis. Les dades globals ens indiquen que 

els infants representen un percentatge molt baix de les persones infectades. 

No hi ha cap dubte que els infants s’infecten, no obstant això, aquests solen 

desenvolupar quadres lleus i en molts casos asimptomàtics. 
 
 
 

2. NETEJA I DESINFECCIÓ 

 
2.1. Mesures 

 
Davant l´impacte provocat per la Covid-19, cal garantir un entorn de treball segur. La 

prioritat per al control de la pandèmia és la disminució de la transmissió del virus. 

La neteja i desinfecció són elements essencials per a la prevenció d’infeccions i el control de 

brots. 

2.2 Pautes generals de neteja i desinfecció 
 

La neteja dels espais s´ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Per a la 

neteja s’utilitzaran els detergents tensioactius que es fan servir normalment. 

Per a la desinfecció seran productes virucides (inscrits al Registre Oficial del Ministeri de 

Sanitat). Tots ells s’utilitzaran seguint les instruccions dels fabricants i la fitxa de seguretat. 
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2.3 Zones i Elements prioritaris 
 

o Interruptors i timbres 

o Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors 

o Baranes i passamans d’escales 

o Taules i mostradors 

o Cadires 

o Ordinadors (sobretot teclats i ratolins) 

o Telèfons 

o Comandaments a distància 

o Aixetes 

o Lavabos i WCs 

 

3. PROCEDIMENTS 

En aquest apartat detallarem la metodologia a seguir pels operaris a l’hora de realitzar les 

tasques de desinfecció en les diferents dependències del centre. 
 
 

3.1 Pla actuació netejadora 

L’operari netejador/netejadora, abans de començar las feines a realitzar en el centre de treball, ha 

de: 

o Rentar-se les mans amb aigua i sabó 

o Posar-se l’uniforme 

o Posar-se guants i mascareta 

o Preparar els productes de neteja i desinfecció 

o Utilitzar només els facilitats per l’empresa 

o Utilitzar-los amb les dosificacions especificades pel fabricant 

o No esta permès realitzar mescles de productes 

o No esta permès utilitzar productes no proporcionats per l’empresa 
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Un cop finalitzades les tasques de neteja del centre de treball, l’operari 

netejador/netejadora, haurà de: 

o Netejar i esbandir les baietes de microfibra i els draps 

o Col·locar els productes a les prestatgeries 

o Treure’s la bata 

o Treure’s els guants per netejar-los i desinfectar-los si són reutilitzables i 
llençar-los si són d’un sol ús (al contenidor corresponent) 

 
 

3.2 Aules 

Pautes a seguir segons freqüències establertes: 

 
o Obrir finestres per a la seva ventilació 

o Escombrar o mopejar els paviments 

o Buidar papereres 

o Desinfectar manetes portes i finestres 

o Netejar i desinfectar taules i cadires 

o Netejar i desinfectar arrambadors 

o Netejar i desinfectar prestatgeries 

o Fregar paviments 

o Desinfectar pantalles i teclats ordinadors 
 
Per a aquestes tasques s’utilitzarà la baieta de color BLAU i el desinfectant 

proporcionat per l’empresa. 

 
 

3.1 Despatxos i altres dependències 

Pautes a seguir segons freqüències establertes: 
 

o Obrir finestres per a la seva ventilació 

o Escombrar o mopejar els paviments 

o Buidar papereres 

o Desinfectar manetes portes i finestres 



 

34 

o Netejar i desinfectar taules i cadires 

o Netejar i desinfectar arrambadors 

o Netejar i desinfectar prestatgeries 

o Netejar i desinfectar baranes i passamans 

o Desinfectar comandaments a distància 

o Netejar i desinfectar telèfons 

o Desinfectar pantalles i teclats d’ordinadors 

o Fregar paviments 
 
Per a aquestes tasques s’utilitzarà la baieta de color BLAU i el desinfectant proporcionat per 
l’empresa. 
 

3.1 Sanitaris i Vestidors 

Pautes a seguir segons freqüències establertes: 
 

o Obrir finestres per a la seva ventilació 

o Escombrar terres 

o Buidar papereres 

o Tirar de les cadenes dels WCs 

o Aplicar desinfectant a tota la superfície del WC perquè vagi actuant 

o Netejar i desinfectar miralls, prestatges, aixetes i lavabos 

o Netejar i desinfectar interruptors i poms de portes 

o Reomplir sabó a les saboneres 

o Reposar el paper eixugamans i paper higiènic en els dispensadors 

o Esbandir i netejar els WCs 

o Fregar i desinfectar els terres 
 
Per a aquestes tasques s’utilitzarà la baieta de color VERMELL i el desinfectant proporcionat 
per l’empresa. 
 

3.1 Menjadors 

Pautes a seguir segons freqüències establertes: 
 

o Obrir finestres per a la seva ventilació 

o Escombrar terres 

o Buidar papereres 
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o Netejar i desinfectar poms de portes i finestres 

o Netejar i desinfectar taules i cadires 

o Netejar i desinfectar arrambadors 

o Fregar terres 

 
Per a aquestes tasques s’utilitzarà la baieta de color BLAU i el desinfectant 

proporcionat per l’empresa. 

 

 
3.2 Patis 

Pautes a seguir segons freqüències establertes: 
 

o Buidar papereres 

o Posar desinfectant 

o Posar una bossa nova 

o Recollir sòlids del pati 

o Treure taques (sucs, restes de menjar, etc.) 
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EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Dependència Zona Actuació 3CD 2CD D 2VS S    

AULES  Ventilació   
    

  

 Manetes, poms de portes i 
finestres 

Desinfecció   
    

  

 Superficies de taules i 
cadires 

Desinfecció   
    

  

 Arrambadors Desinfecció   
    

  

 Interruptors Desinfecció   
    

  

 Terres Neteja   
    

  

PASSADISSOS I 
ESCALES Baranes i passamans Desinfecció   

    
  

 Botoneres ascensors Desinfecció   
    

  

 Manetes, poms de portes i 
finestres 

Desinfecció   
    

  

 Arrambadors Desinfecció   
    

  

 Terres Neteja   
    

  

SANITARIS 
Poms de portes, 
interruptors 

Desinfecció 


 
    

  

 Miralls Desinfecció 


 
    

  

 Lavabos i Wcs Desinfecció 


 
    

  

 Recipient bolquers 
Buidar i 
Desinfectar 

 
    

  

 Terres Desinfecció 
 

    
  

PATIS Papereres 
Buidar i canviar 
bossa 

  
    

  

 Terres Recollir sòlids   
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

Dependència Zona Actuació 3CD 2CD D 2VS S    

AULES  Ventilació        
 

 Manetes, poms de portes i 
finestres 

Desinfecció        
 

 Superficies de taules i 
cadires 

Desinfecció        
 

 Arrambadors Desinfecció        
 

 Interruptors Desinfecció        
 

 Terres Neteja        
 

AULA INFORMÀTICA  Ventilació        
 

 Manetes, poms de portes i 
finestres 

Desinfecció        
 

 Superficies de taules i 
cadires 

Desinfecció        
 

 Pantalles, teclats i ratolins Desinfecció        
 

 Arrambadors Desinfecció        
 

 Interruptors Desinfecció        
 

 Terres Neteja        
 

OFICINES I DESPATXOS  Ventilació        
 

 Manetes, poms de portes i 
finestres 

Desinfecció        
 

 Superficies de taules i 
cadires 

Desinfecció        
 

 Pantalles, teclats i ratolins Desinfecció        
 

 Arrambadors Desinfecció        
 

 Grapadores i altres 
utensilis d’oficina 

Desinfecció        
 

 Telèfons i comandaments Desinfecció        
 

 Fotocopiadores (zona de 
contacte) 

Desinfecció        
 

 Interruptors Desinfecció        
 

 Terres Neteja        
 

PASSADISSOS I 
ESCALES 

Baranes i passamans Desinfecció        
 

 Botoneres ascensors Desinfecció        
 

 Manetes, poms de portes i 
finestres 

Desinfecció        
 

 Arrambadors Desinfecció        
 

 Terres Neteja        
 

SANITARIS 
Poms de portes, 
interruptors 

Desinfecció 
       

 

 Miralls Desinfecció 
       

 

 Lavabos i Wcs Desinfecció 
       

 

 Terres Desinfecció 
       

 

PATIS Papereres 
Buidar i canviar 
bossa        

 

 Terres Recollir sòlids        
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