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Aquest pla d´actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-22 es pugui dur a 

terme amb les màximes garanties, que busquen l´equilibri entre la protecció de la salut de 

les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els 

infants i joves a una educació de qualitat. 

 

Aquest document pla cal circumscriure’l en la realitat sanitària existent el dia de la 

seva elaboració. Per aquesta raó es contempla la possibilitat de modificacions si així ho 

requerís degut a un canvi de context provocat per l’evolució de la pandèmia i/o les 

conseqüents indicacions de les autoritats competents. Aquest pla permet l’obertura de 

centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats 

sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene 

i vulnerabilitat d’alumnat i personal.   
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2.1. SEGURETAT 

 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones 

que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de 

continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i 

confortable. 

 

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc 

molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, 

com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus. 

 

 

2.2. SALUT 

 

La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius 

és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan 

adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

 

2.3 EQUITAT 

 

Aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat d’alumnes i 

personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

 

2.4. VIGÈNCIA 

 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. 

No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del 

context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
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Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la 

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de 

la traçabilitat dels casos. 

 

3.1 GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 

 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El seu 

principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix 

en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i 

gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb 

el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que 

els integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu i d’educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups 

de convivència estables. 

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grup (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre 

si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la 

ventilació i l'ús de la mascareta. 

 

3.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

 

3.2.1.Distanciament físic 

 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 

per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte 

proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
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seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

 

3.2.2.Higiene de mans 

 

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

així com la del personal docent i no docent. 

 

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans: 

 

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu; 

▪ abans i després dels àpats; 

▪ abans i després d’anar al lavabo , i 

▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

 

▪ a l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants; 

▪ abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels 

infants i dels propis; 

▪ abans i després d’acompanyar un infant al lavabo; 

▪ abans i després d’anar al lavabo; 

▪ abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), i 

▪ com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

3.2.3.Ús de la mascareta 

 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula 

següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució 

de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 

 

Col·lectiu Indicació 

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys) No indicada 

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys) No obligatòria 

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

A partir d'educació secundària, batxillerat, formació 

professional i centres de formació d'adults 

Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 
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La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la 

norma UNE. 

 

3.2.4. Requisits d´accés als centres educatius 

 

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut 

del     seu fill o filla  i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta 

com  a  novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19: 

 

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en 

infants. Només s’han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha 

febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb 

més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

 

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible 

amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs 

a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret 

que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció. 

 

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han 

estat   positius de covid-19 no poden anar al centre escolar. 

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa (si tenen 

una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) 

que presenten alguna de les situacions següents: 

 

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot 

- Febre o febrícula > 37,5ºC 

- Tos 

- Dificultat per 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) 
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el centre educatiu). 

 

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

 

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o 

d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no 

si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a 

cribratge). 

 

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 

covid-19. 

 

 

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants 

o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent 

quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en 

quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a 

diferència dels convivents d’un cas positiu. 

 

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que  

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS- 

CoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de 

l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment 

al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de 

Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12 

 

 

 

3.2.5. Control de símptomes 

 

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se 

responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, han de 

signar una declaració responsable (veure annex 2) a través de la qual: 

 

 Han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb 

el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

 

https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
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 Es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els 

darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu, per poder prendre les mesures oportunes. 

 

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La 

família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat 

febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria 

considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a 

l'arribada a l'escola. 

 

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un 

infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 

necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre. 

 

 

3.2.6. Ventilació, neteja i desinfecció 

 

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

 

Des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han mesurat les  

renovacions d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural 

permet assolir les condicions adequades als centres educatius. Aquests estudis permeten 

extreure un seguit de consells i recomanacions, aplicables a la resta de centres educatius. 

 

El Departament d’Educació, en coordinació amb el Departament de Salut, amplia i 

complementa amb aquest document les recomanacions de ventilació als centres educatius. 

 

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural : 

 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 

ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé 

provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per 

tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire 

exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles. 

 

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 

20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les 

lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment 
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obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior 

faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

 

El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 

ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una 

sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa. 

 

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 

(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, 

durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida  i 

ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat 

de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a 

l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules 

amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final 

de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 

minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per 

millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 

no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final 

de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 

 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància 

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais. 

 

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que 

compleixin condicions d'higiene. 

 

 

3.3 .GESTIÓ DE CASOS 

 

En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el 

consegüent aïllament, juntament amb la detecció de contactes estrets, són algunes de les 
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mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment 

dels objectius educatius i pedagògics. 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora del 

centre. 

 

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o 

simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

 

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre 

educatiu: 

 

- Cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de 

contactar amb el director o la directora del centre educatiu. 

 

- Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal 

col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els 

símptomes –si té més de 2 anys– com a la persona que l’acompanya perquè 

es tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut que no permet 

deixar-la sola. 

 

- Si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones 

amb problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la 

mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta 

que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està vacunada (si 

bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 

sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de 

disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què calgui un 

equip de protecció individual (EPI) per atendre un cas sospitós. 

 

- Si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació 

de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal 

intens; confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061. 

 

 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions       

següents: 

 

-  Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb 

la família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 
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- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es 

tracti d’un menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de 

referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència, 

ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

  

Si 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 referència o, fora de l’horari del 

CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les primeres 

24 hores d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un test PCR o d’un test 

antigènic ràpid (TAR). Aquesta prova, sempre que sigui possible, s’ha de fer en les primeres 

24 hores després de l’inici dels símptomes, tal com estableix el Procediment d’actuació 

enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2: 

 

En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha 

d’indicar l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat de la prova 

(s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents en edat escolar 

que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que 

no estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 

dies. 

 

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el 

seguiment del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del 

GCE i identificar-los al programa CovidContacts. 

 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, 

independentment de l´estat vacunal  dels membres que el formen. Aquest estudi, però, 

variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no: 

 

- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en 

els darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades 

a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui 

possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat 

del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets 

escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es 

registri al sistema de dades de Salut/Educació. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha 

de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, 

mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa 

de la llunyania del laboratori de referència, l´estudi es pot fer amb TAR). 

 

 

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa 

a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a 

farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als 

contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament. 

 

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena. 

 

Els centres educatius disposen dels referents covid (RECO), que s’encarreguen d’atendre i 

resoldre els dubtes que es plantegin al centre educatiu i de proporcionar la informació i el 

suport necessaris. Si el referent covid del centre no pot resoldre algun dels dubtes, els ha 

de traslladar a la infermera referent. 

 

El referent covid del centre educatiu (RECO), mitjançant el web Salut / covid escoles i del 

cens escolar, ha de fer el seguiment dels casos nous a les escoles que el tenen de referència. 

S’ha d’encarregar de la comunicació amb el centre educatiu per concretar la data de la PCR 

dels contactes estrets (entre el 4t i 6è dia del contacte estret), ja que els infants o 

adolescents han d’estar informats de la data i l’hora en què es farà l’estudi de contactes. 

 

Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres educatius sobre la 

manera de procedir i els circuits d’atenció. 

 

Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de donar suport, 

si es requereix, al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió dels resultats. 

 

Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per comprovar que s’han 

fet, que no hi ha casos positius, i que es tenen tots els resultats de les proves diagnòstiques 

que s’han fet als alumnes. 

 

S’ha de comunicar de manera fluïda amb el centre educatiu per intercanviar informació. 
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Mentre s’està esperant el resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes (s’ha 

fet PCR i no TAR): 

 

-No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable. 

 

-Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’infant o adolescent que 

estudien o treballen en un centre educatiu i que no estan vacunats amb la pauta  completa 

o  han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que així ho confirmi) en els 180 dies 

anteriors a l’últim contacte amb el cas. 

 

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el 

confinament dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret no 

es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins que no es tinguin 

els resultats. 

 

En el cas de les famílies que consulten un servei mèdic privat o una mútua, és 

responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita alertar el servei de vigilància 

epidemiològica territorial de referència de la persona que s’ha atès en el moment en què 

es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats. 

La família ho ha de notificar al centre educatiu perquè es faci l’estudi de contactes (a través 

del SVET o del CAP de referència). Es faran arribar les instruccions als pediatres que 

exerceixen a l’àmbit privat. 

 

La persona o la família del menor rep el resultat: si és negatiu, a través de l’aplicació La 

Meva Salut o d’un SMS. Si és positiu, la comunicació la farà un professional sanitari. 

 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal 

que ho comuniqui al servei de prevenció de riscos laborals corresponent. 

 

 

Quan es confirmi un cas positiu: 

 

Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals dels 

infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i 

que han de començar la quarantena domiciliària. S´han d´evitar les sortides i les interaccions 

fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre educatiu , sempre que no tinguin la pauta 

de vacunació completa /o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests 

dos supòsits no han de fer quarantena. Per informar-los es disposa d´una carta , on 

s’especifica com s’ha de fer la quarantena amb els infants i s’informa les famílies d’on i quan 

es farà la prova al GCE. 
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En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb 

normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures 

de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabi 

la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu 

han d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer 

activitats extraescolars). En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb 

transport escolar, poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de seguretat, portar en tot 

moment la mascareta posada, i estar separats més de 2 files de la resta d’infants que no 

pertanyin al mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants s’han de distribuir al 

transport escolar asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE. 

 

S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment de l´estat 

vacunal: 

 

1.- Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat la malaltia 

en els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-1 del coneixement 

del cas positiu. 

 

2.- Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 dies del 

contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs centralitzats (el CAP de 

referència de l’escola, especialment en entorns dispersos, o algun altre punt centralitzat) o 

en el mateix centre educatiu, segons convingui a l’efecte de l’organització de l’atenció 

primària. El centre educatiu ha d’informar, sempre que sigui possible abans que els alumnes 

marxin cap casa per iniciar la quarantena, i mitjançant una carta, del lloc on es farà la prova 

i també de la data i l’hora. 

 

Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan 

correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període d’incubació. 

Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos 

positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte 

amb els nous casos positius. 

 

Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només poden 

sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que 

els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, si escau, que es 

tracti d’un cas positiu. 
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Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part dels 

contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no acompanyin els 

infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu. 

 

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de 

les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 dies des que van estar 

en contacte a l’aula per última vegada. 

 

Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca d’autorització 

o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta de membres 

del grup. 

 

Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per 

PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer quarantena. 

 

 En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas que 

dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests 

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

 

El servei de vigilància epidemiològica s’ha d’encarregar de l’estratègia de control del brot, 

que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 

En tot cas, però, la presa de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial 

d’un centre educatiu ha de ser el resultat de la valoració que en facin 

l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

Sempre que es produeixi un cas positiu s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent 

mitjançant el serveis territorials d’Educació corresponents o, si escau, el Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 

Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència 

de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i 

que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre 

educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu, 

poden reincorporar-se al centre educatiu. 

 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que són 

contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 

 

 

 



PLLLLLPla d’obertura 2021 – Escola Joan 
Roca Guipúscoa 

 

16 

  

PLA ACTUACIÓ 2021-2022  ESCOLA JOAN ROCA GUIPÚSCOA 

 

Tornada Al Centre Educatiu 

 

Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi 

remès la simptomatologia. En tots els casos cal seguir les recomanacions que recull el 

document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera 

general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no 

hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi 

indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que 

van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de 

la desaparició dels símptomes. 

 

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre 

educatiu. 

 

3.3.1  Gestió de casos del personal del centre educatiu 

 

El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 90%), per 

la qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament diferent a la del 

curs anterior: 

 

- Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas 

positiu no cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics. 

 

- Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, 

encara que estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són 

contacte estret o l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest 

efecte. 

 

- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del 

contacte estret, i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment 

del resultat de la PCR. 

 

- Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un 

cas sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva. 

 

- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, 

s’ha d’actuar com en qualsevol altre cas positiu 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf


PLLLLLPla d’obertura 2021 – Escola Joan 
Roca Guipúscoa 

 

17 

  

PLA ACTUACIÓ 2021-2022  ESCOLA JOAN ROCA GUIPÚSCOA 

 

 

4.1 ALUMNES 

 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021. 

 

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des 

d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. 

 

En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup 

estable existent. 

 

A partir del nombre d'alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el 

centre ha d'organitzat els grups de convivència estable d’alumnes amb un espai referent. 

 

Prenent com a punt de partida, el nombre d´alumnes i grups matriculats a la plataforma de 

gestió de l´escola i la previsió d´alumnes que ho farà, segons les dades obtingudes a la 

preinscripció vigent (setembre 2021), el número d´alumnes  seria el següent : 

 

306 alumnes, repartits de la següent manera: 

 

Nombre d´alumnes d´educació infantil:      64 

Nombre d´alumnes d´educació primària:    242 

Aquests alumnes s´organitzarien en els següents grups estables: 

 

 EDUCACIÓ INFANTIL, una línia 

P3 23 

P4 24 

P5 17 
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 EDUCACIÓ PRIMÀRIA, doble línia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suport específic personalitzat  normalment no es porta a terme en el grup estable de 

convivència. Per tant, per poder-ho fer dins i fora l'horari lectiu s'hi han de garantir les 

mesures sanitàries establertes en cada moment tenint en compte la ventilació de l'espai, 

així com també la distància entre alumnat i l'ús de la mascareta. 

 

Dins del grup estable, també entrarà la vetllador/a, en el cas que algun nen/a  tingui 

assignat hores de monitoratge de suport a la diversitat. 

 

El personal itinerant entrarà a les diferents aules prenent les mesures de prevenció 

corresponents. 

 

 

 

4.2 ESPAIS DOCENTS 

A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d'alumnes, les aules de 

grup i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula 

d'informàtica, biblioteca, gimnàs, etc. 

Cadascun dels diferents  grups estables tindrà  assignat un tutor/a i un espai referent. Els 

diferents especialistes aniran entrant per fer les seves matèries a les aules corresponents, 

menys l´Educació Física que anirien al pavelló i la psicomotricitat a la sala -1.   

Mentre les condicions meteorològiques ho permetin, la psicomotricitat, es farà a l´aire 

lliure 

1r 22 

2n 46 

3r 34 

4t 45 

5è 45 

6è 50 
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Els desdoblaments es desenvoluparan a les aules assignades amb aquest objectiu 

 

GRUP 

 

 

Núm. 

ALUMNES 

 

DOCENT 

ESTABLE 

 

ESPAI   ESTABLE 

 

DOCENTS 

ITINERANTS 

 

PAE 

 

ESPAIS 

TEMPORALS 

P3 23 -Tutora:   

Cristina 

-Auxiliar: 

Aula porta vidre del 

c/Espronceda 

Música/Psico 

-Anglès 

-2ª mestra 

Desd. 

 

Vet 

** 

Pati 

Menjador 

Aula 

desdoblament 

 

P4 24 Tutora:  

Sònia 

López 

 

1a Aula  de la 

Planta Principal 

Música/Psico 

-Anglès 

-2ª mestra 

Desd. 

 

** Pati 

Menjador 

Aula 

desdoblament 

 

P5 17 Tutora:  

Chus/Caro

l 

Aula dreta 1º 

planta 

Música/Psico 

-Anglès  

-2ª mestra 

Desd. 

 

** Pati 

Menjador 

Aula 

desdoblament 

 

1r  22 Tutora:  

Núria D. 

Aula esquerra 

1ªplanta 

Música 

E.F. 

Anglès 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

Science 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

 

2n A 23 Tutora:  

Yolanda 

Aula Esquerra  2ª 

Planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

Science 

Laura 

Vet. 

** 

Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 
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2n B 23 Tutora:  

Paula 

Pérez 

Aula dreta  2ª 

planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

Science 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

 

 

3r A 17 Tutora: 

Verónica 

Rodríguez 

Aula esquerra 3º 

planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

3r B 16 Tutora: 

Marta B. 

Aula dreta  3ª 

planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

4t A 23 Tutora:  

Patrícia 

Navarro 

Aula  

esquerra 4a planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

Alemany 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

 

4t B 21 Tutora:  

Estefania 

M. 

Aula  

dreta 4a planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

Alemany 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

 

Vet. 

** 

Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 
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5è A 22 Tutora:  

Laura 

Pacheco 

Aula  

esquerra 5ª planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

Alemany 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

 

 

5è B 22 Tutora:  

Òscar A. 

Aula 

Dreta 5ª planta 

Música 

E.F. 

Anglès 

Alemany 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Vet. 

** 

Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

6è A 25 Tutor:  

Patrícia M. 

Aula  

esquerra 6aP 

Música 

E.F. 

Anglès 

Alemany 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 

 

6è B 25 Tutora:  

Maria  

Escoté 

Aula 

Dreta 6aP 

Música 

E.F. 

Anglès 

Alemany 

*Religió 

-2a mestra 

Desd. 

Techno Tic 

 

** Pati 

Menjador 

Poliesportiu 

*Música 

*informàtica 

Aula 

desdoblament 
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*Religió > aquells alumnes que faci aquesta àrea. 

-2ªa mestra > desdoblaments  

**Atenció a la diversitat : personal itinerant dins o fora de l’escola (EAP, CREDA, etc) 

 

4.3 Patis 

La sortida al pati es realitzarà de forma esglaonada.  

 

 

                                                      

                                               Mestres   itinerants 

Música , psicomotricitat, aula acollida Ariadna Sala 

Educació física Alfred Argilés 

Anglès Infantil, Cicle Inicial Aida Hernández 

Anglès 3rA i 3rB, Science Anna Ramón 

Anglès 4Ta, 4tB i CS Mireia Ilarri 

Informàtica 1rA , 1rB  ,2nA , 2nB, 3r A, 

3rB, 4tA, 4tB 

Marta Pedret 

Desdoblaments a l’aula 1r, 2n, 3r Tutores CI, Vero G, Laura A. 

Desdoblaments a l’aula 4t,5è,6è Tutores CM i CS, Marta P i Montse G 

 Religions,reforç Laura Albert 

Alemany Maria Aragón 

Psicòlogues Cristina Rodríguez i Maria Pérez 

Logopeda Laura Albert 

 

Horari 

 

Pati escola 

 

Poliesportiu 

 

Frontó 

9’30h-10h P3   

10h-10’30h P4      

10’30h-11h          P5 i 1r  *dll i dj 3r A  i  3r B 

11h-11’30h 2n A i  2n B  4tA   i  4t B 

11’30h-12h 3r A  i  3r B 5èA  i  5Èb 6èA  i  6èB 
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A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, 

fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència 

estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada 

fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 

 

4.4  Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d'accessos i el nombre de grups estables. 

A l’entrar al centre e/la alumnes s’han de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic i portar 

la mascareta posada.. Els alumnes seran rebuts pel tutor/a que els acompanyarà fins a 

l´aula.  

En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. 

Quan coincideixin més d'un grup de convivència estable cal mantenir la distància 

interpersonal d'1,5 metres 

 

L’ús de l’ascensor serà esporàdic, només per a les persones que presenten dificultats per a 

la mobilitat (i el personal de suport d’aquesta persona). 

 

 El nostre centre compte amb 5 llocs d’accés disponible:  

 

- 2 portes d’accés vestíbul principal 

- 2 portes d’accés a aules d’infantil accés d’infantil 

- 1 porta d’accés al pati 

 

També s´ha de tenir en compte que  l´accés al gimnàs es fa per la porta del Poliesportiu Bac 

de Roda. 

 

Portes d´accés : 

 

1. 1a porta de vidre d’accés a l’escola c/ Guipúscoa 

2. Porta principal d’accés a l’escola c/ Guipúscoa 

3. Porta vidre aula de P4 c/ Guipúscoa 

4. Porta vidre aula c/ Espronceda 

5. Porta petita c/ Espronceda 

6. Porta accés al Poliesportiu Bac de Roda, c/ Guipúscoa 

 



PLLLLLPla d’obertura 2021 – Escola Joan 
Roca Guipúscoa 

 

24 

  

PLA ACTUACIÓ 2021-2022  ESCOLA JOAN ROCA GUIPÚSCOA 

Serà necessària la màxima puntualitat. En cas que arribin tard, hauran d’esperar al carrer 

amb la persona acompanyant i mantenint les distàncies, fins al final de l’entrada  de tots 

els grups estables. En cap cas es podrà intercalar l’entrada d’alumnes de grups estables 

diferents. 

Entrades matins: 

 

Accés Grup Horari 

Entrada 

Horari 

Sortida 

1 1r 

2nA/2nB 

8:50h 

9:00h 

16:50h 

17:00h 

2 Atenció a les famílies 

3 P4 

P5 

8:50h 

8:55h 

16’50h 

16’55h 

4 P3 8:55h 16’55h 

5 3rA / 3rB 

4tA / 4tB 

5èA / 5èB 

6èA / 6èB 

8:50h 

8:55h 

9:00h 

9:05h 

16:50h 

16:55h 

17:00h 

17:05h 

6 Grup EF Horari normal 17:00h 
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Entrades/sortides migdia : 

 

 

4.5 Servei de menjador 

 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa 

de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en 

els espais habilitats a tal efecte.  

 

El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal 

tenir en compte que el menjador escolar és un espai on podran coincidir diversos grups 

estables.  

 

Accés Grup Horari 

Sortida 

Horari 

Entrada 

1 1r 

2nA/2Nb 

12:50h 

13:00h 

14:50h 

15:00h 

2                                    3rA / 3rB                                         12.50h           14:50h 

                                   4tA / 4tB                                         12:55h           14:55h               

3 P4 

P5 

12:50h 

12:55h 

14:50h 

14:55h 

4 P3 12:55h 14:55h 

5 5èA / 5èB 

6èA / 6Èb 

12:50h 

12:55h 

14:50h 

14:55h 

6 Grup EF Horari 

normal 
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Quan no sigui possible la utilització d'un espai per a infants d'un mateix grup estable, cal 

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar 

separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 

El professorat i el personal d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la 

mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat. 

 

 

 

Menjador petits 

  P3 Grace P5 Inés 

12:55h-13:40h Dinar Aula 12:55h-13:30h Pati 

13:40h-14:30h Migdiada 13:30h-14:15h Dinar 

Menjador 

14:30h-14:55h  Preparació 14:15h-14:55h Aula 

P4  Isabel 1r Carla 

12:50h-13:40h Dinar Aula 12:50h-13:30h Dinar 

Menjador 

13:40h-14:10h Aula 13:30h-14:10h Pati 

14:10h-14:50h Pati 14:10h-14:50h Aula 

 

 

Menjador 1r torn Menjador 2n torn 

2nA Rocio 4tB Arnau 

13h-13:40h Dinar 12:55h-13:25h Pati frontó 

13:40h-13:50h Rentar mans 13:25h-13:55h Aula 

13:50h-14:20h  Pati Frontó 14h-14:40h Dinar 

14:20-15h Aula 14:40h-14:55h Rentar 

mans 

2nB Ramón 5èA Sandra 

13h-13:40h Dinar 12:50h-13:20h Pati frontó 

13:40h-13:50h Rentar mans 13:20h-13;50h Aula 

13:50h-14:20h  Pati Frontó 14h-14:40h Dinar 

14:20h-15h Aula 14:40-14:50h Rentar 

mans 

3rA Kristel 5èB Ivan 

12:50h-13:40h Dinar 12:50h-13:20h Pati Frontó 

13:40h-13;50h Rentar mans 13:20h-13;50h Aula 

13:50h-14:20h  Aula 14h-14:40h Dinar 
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14:20h-14:50h Pati frontó 14:40h-14:50h Rentar 

mans 

3rB Pere 6èA Erika 

12:50h-13:40h Dinar 12:55h-13:20h Aula 

13:40h-13;50h Rentar mans 13:20h-13:50h Pati frontó 

13:50h-14:20h Aula 14h-14:40h Dinar 

14:20h-14:50h Pati frontó 14:40h-14:55h Rentar 

Mans 

4tA Andrea 6èB Laura O. 

12:55h-13:40h Dinar 12:55h-13:20h Aula 

13:40h-13:55h Rentar mans 13:20h- 

13:50h 

Pati frontó 

13:55h-14:25h  Aula 14h-14:40h Dinar 

14:25h-14:55h Pati frontó 14:40h-14:55h Rentar 

Mans 

 

 

4.6. Espai d´acollida 

 

Les acollides de matí, migdia o tarda no es consideren activitats extraescolars, ja que en 

alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per tant, durant aquests espais d'acollida, 

cal garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i mascareta, sempre que el 

nombre d'alumnat participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, 

assimilant el grup al de l'horari lectiu. 

 

Abans d'entrar al centre s'ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de 

mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l'espai d'acollida. 

 

Quan finalitzi el període d'acollida, cal acompanyar els infants a la seva aula de referència, i 

tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de portar les 

mascaretes posades. 

 

Els espais d’acollida seran: 

 

 Aula de permanències per Ed. Infantil 

 Menjador per Ed. Primària 

. 
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4.7. Extraescolars, sortides i colònies 

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel 

que fa a sortides , colònies i extraescolars, amb les adaptacions que calgui, ateses les 

mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent. 

 

4.8.  Reunions i entrevistes amb les famílies 

 

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser 

preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot 

valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que 

permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o 

ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física 

recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És 

preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb 

la pauta completa. 

 

4.9.  Espais de reunió i treball per al personal 

 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. 

S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai. 

 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 

telemàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
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Donada la imprevisibilitat de l´evolució de la COVID-19, hem de preveure un possible 

escenari on no es desenvolupi total o parcialment l´ensenyament presencial d´algun dels 

grups estables o de la seva totalitat  L´estratègia de control de brot  pot incloure, en 

determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. L´escalada de decisió 

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. 

 

En previsió d´un tancament parcial o total del centre, aquest curs, continuarem amb la 

metodologia snappet que proporciona un dispositiu chromebook d'ús individual per a cada 

alumne a partir de tercer de primària. S´ha optat per adquirir llicències digitals d´algunes 

matèries tot combinant -lo amb quadernets i material fungible que permeti treballar la part 

més d´escriptura que no podem descuidar. 

 

Des de la plataforma educativa clickedu estem treballant en diverses passarel·les que 

permetin realitzar activitats on-line i continuar amb un aprenentatge virtual. 

 

• Educació Infantil: a principi de curs es farà un llistat dels alumnes que no tenen 

tablet a casa per poder donar-ne una en cas de confinament, preparada per la Comissió Tic, 

amb el Kidsplace i les apps a treballar. La responsable serà la tutora. 

 

• Cicle Inicial : a principi de curs es farà un llistat dels alumnes que no tenen tablet a 

casa per poder donar-ne una en cas de confinament, preparada per la Comissió Tic, amb 

els accessos a Clickedu i Blinklearning. La responsable serà la tutora. 

 

• Cicle Mitjà  i Superior: cada alumne tindrà el seu Chromebook amb els continguts 

curriculars i se’l emportaran a casa per continuar l’aprenentatge online. 

 

Es realitzarà un  seguiment continuat  de l'alumnat i  es  vetllarà pel seu estat emocional. 
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5.1. PLA ORIENTATIU DE TREBALL EN CONFINAMENT  A EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Nivell 

Educatiu 

Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte amb 

el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb la 

família 

P3 

P4 

P5 

 

 

Seguir els 

dels continguts 

que s’estaven 

treballant fins al 

moment. 

S´enviaran les 

propostes per mail 

a les famílies on 

s´adjuntaran 

vídeos, cançons, 

contes, activitats 

digitals... 

A través de 

l’aplicació FlippGrid  

els alumnes 

penjaran vídeos 

curts de les tasques 

proposades per les 

mestres i 

especialistes del 

curs. 

 

Enviament del 

mail 

amb les 

propostes 

1 cop per 

setmana. 

 

Videotrucada 

amb 

el grup classe 

3 

cops per 

setmana 

 

Si algun 

alumne 

necessita tenir 

un 

contacte més 

proper amb el 

tutor o tutora 

ho 

pot demanar i 

ens 

posarem en 

contacte amb 

ells 

per telèfon o 

videotrucada. 

 

Posada en 

contacte amb la 

família en el 

moment del 

confinament per 

informar i fer un 

acompanyament.. 

Trucada a les 

famílies que ho 

necessiten de 

manera 

esporàdica. 
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HORARI MARC EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

Llenguatge verbal: 

conte i activitat 

relacionada. 

Música o 

psicomotricitat 

Matemàtiques Anglès Descoberta 

Traç Techno-tic (app) Lectoescriptura 

 

 

5.2. PLA ORIENTATIU  DE TREBALL EN CONFINAMENT  A CICLE INICIAL 

 

Nivell 

Educatiu 

Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

individual 

amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb la 

família 

1r 

2n 

 

 

 S´enviaran 

propostes per correu a 

les famílies on 

s´adjuntaran 

vídeos, cançons, 

contes, activitats 

digitals. 

 

- Els dilluns al matí 

s´enviarà un correu amb 

les feines de tota la 

setmana. 

- A les hores 

convingudes per cada 

grup d’alumnes, es 

Enviament 

del correu 

amb les 

propostes 

1 cop per 

setmana. 

 

Es farà 

diàriament 

una “curta” 

connexió de 

15 minuts 

per mantenir 

el vincle amb 

 

Videotrucada 

amb 

un terç del 

grup 3 

cops per 

setmana. 

 

Si algun 

alumne 

necessita tenir 

un 

contacte més 

proper amb el 

tutor o tutora 

Posada en 

contacte amb la 

família en el 

moment del 

confinament per 

informar i fer un 

acompanyament.. 

Trucada a les 

famílies que ho 

necessiten de 

manera 

esporàdica. 
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faran petites 

connexions diàries per 

mantenir el vincle (de 

manera voluntària). 

- Se us especificarà en el 

correu quines feines i 

com “entregar-les” per 

tal de poder fer un bon 

feedback. 

- Hi haurà enllaços per 

visualitzar explicacions, 

cançons, contes, etc. 

 

La plataforma que 

farem sevir aquest any 

s’anomena FLIPPGRID. 

Funciona molt semblant 

al 

Youtube però permet 

més interacció per part 

dels alumnes. 

 

els/les 

alumnes.  

No serà 

obligatori 

que es 

connectin, 

només 

s’ofereix 

aquesta 

possibilitat. 

Aquesta 

connexió 

serà 

purament un 

breu espai de 

salutació i 

per centrar la 

feina d’aquell 

dia, es farà 

via Google 

Meet i 

s´enviarà 

l’enllaç cada 

dia per 

correu 

electrònic. 

ho 

pot demanar i 

ens 

posarem en 

contacte amb 

ells 

per telèfon o 

videotrucada. 

 

 

HORARI MARC CICLE INICIAL 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

Matí Català Science 

o medi 

Matemàtiques Comprensió Lectora Castellà 

Tarda Educació Física Música Techno Maker English Valors i religió  

o Art and Craft 

 

 

Horaris trucades especialistes Educació Infantil i Cicle Inicial. 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

10.00 English P3 English P4 

Música CI 

(1r) 

English P5 English CI (1rA) 

Música CM 

English CI 

(2nA) 

11.00 English CM 

 

English CS 

Música CI 

(1r) 

Música CS Educació Física 

CS 

Educació Física 

CM 

12.00 Educació 

Física CI 

Música CI 

       (2n) 

Educació 

FísicaCM 

English 

CI       (1rB) 

English CI 

 (2nB)  

15.00      

 

 

 

5.3. PLA ORIENTATIU  DE TREBALL EN CONFINAMENT  A CICLE MITJÀ I SUPERIOR 

 

Nivell 

Educatiu 

Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

amb el 

grup 

Mitjà i 

periodicitat 

de 

contacte 

individual 

amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 

periodicitat de 

contacte amb la 

família 

 

3r EP 

4t EP 

 

 

Classroom 

Videoconferència 

Meet 

Correu electrònic 

i/o telèfon 

 

Elaboració d’una graella 

setmanal que es lliurarà 

diumenge a l’alumnat i les 

famílies amb els següents 

ítems: 

 

- Matèria 

-Tasca setmanal a realitzar 

 Connexions 

diàries per 

videoconferè

ncia 

 

Correu 

electrònic 

Telèfon 

Videoconferè

ncia 

Meet 

Sempre que 

sigui 

necessari 

 

 

 

 

Correu 

electrònic 

Telèfon 

Videoconferènci

a 

Meet 

Sempre que 

sigui 

necessari a 

requeriment de 

la 

família o el 

tutor/a. 
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-Videoconferències 

programades 

-Lloc d’entrega 

-Termini d’entrega 

- Observacions 

 

Les plataformes de treball 

utilitzades seran CLICKEDU i 

GOOGLE 

CLASSROOM. 

 

 Es faran servir els recursos 

facilitat en els llibres digitals i 

els materials 

propis preparats pels docents. 

A tots ells s’hi podrà accedir a 

través de les 

plataformes de treball. 

 

Les tasques setmanals 

contindran els components 

de continguts i de 

procediments necessaris i 

estaran programats a una 

setmana vista. Les 

videoconferències que 

s’organitzin serviran per 

resoldre dubtes entorn 

als temes treballats i/o 

proporcionar algun recurs  

extra. 

 Les tasques seran corregides 

pel professorat i retornades a 

l’alumnat 

amb una valoració i pautes de 

millora 
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5è EP 

6è EP 

 

 

 

Classroom 

Videoconferència 

Meet 

Correu electrònic 

i/o telèfon 

 

Elaboració d’una graella 

setmanal que es lliurarà 

diumenge a l’alumnat i les 

famílies amb els següents 

ítems: 

 

- Matèria 

-Tasca setmanal a realitzar 

-Videoconferències 

programades 

-Lloc d’entrega 

-Termini d’entrega 

- Observacions 

 

Les plataformes de treball 

utilitzades seran CLICKEDU i 

GOOGLE 

CLASSROOM. 

 

 Es faran servir els recursos 

facilitat en els llibres digitals i 

els materials 

propis preparats pels docents. 

A tots ells s’hi podrà accedir a 

través de les 

plataformes de treball. 

 

Les tasques setmanals 

contindran els components 

de continguts i de 

procediments necessaris i 

estaran programats a una 

setmana vista. Les 

videoconferències que 

Connexions 

diàries per 

videoconferè

ncia 

Correu 

electrònic 

Telèfon 

Videoconferè

ncia 

Meet 

Sempre que 

sigui 

necessari. 

 

Correu 

electrònic 

Telèfon 

Videoconferènci

a 

Meet 

Sempre que 

sigui 

necessari a 

requeriment de 

la família o el 

tutor/a. 
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s’organitzin serviran per 

resoldre dubtes entorn 

als temes treballats i/o 

proporcionar algun recurs  

extra. 

 Les tasques seran corregides 

pel professorat i retornades a 

l’alumnat 

amb una valoració i pautes de 

millora 

 

 

 

 

HORARI MARC C.M. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-10 

MATEMÀTIQUES 

(videotrucada 

classroom 

Mates) 

MATEMÀTIQUES 

MÚSICA 

(videotrucada 

classroom 

Música) 

CASTELLANO 

(videotrucada 

classroom 

castellano) 

CATALÀ 

(videotrucada 

classroom 

Català) 

 

10-11 

 

English 

(Vídeo trucada 

Classroom 

english) 

TECHNO-MAKER 

(videotrucada 

classroom 

(Techo-maker) 

MATEMÀTIQUES 

(Vídeo trucada 

classroom 

mates) 

MATES ENGLISH 

11.30-

12 
LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 

 

12-13 
 Castellano 

ENGLISH 

(videotrucada 

classroom 

English) 

VALORS/RELIGIÓ 

CATALÀ 

(videotrucada 

classroom 

Català) 

CATALÀ 

SCIENCE 

 

15-16 

 

TUTORIA * 

(videotrucada 

classroom 

Català) 

 

MATES 

TUTORIA 

(Vídeo trucada 

classroom 

català)  

MEDI SOCIAL 
EDUCACIÓ 

FÍSICA 
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ARTS&CRAFT 

(vídeotrucada 

classroom 

Arts&craft) 

  

(videotrucada 

classroom 

E.F.) 

 

 

 

 

HORARI MARC C.S. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-10 

TUTORIA* 

(videotrucada 

classroom 

Català) 

MÚSICA 

(videotrucada 

classroom 

Música) 

ALEMANY 

(videotrucada 

classroom 

Alemany) 

CATALÀ 

(videotrucada 

classroom 

Català) 

ENGLISH 

(videotrucada 

classroom 

English) 

 

10-11 

 
ENGLISH CATALÀ 

MATEMÀTIQUES 

 
MATEMÀTIQUES LLENGÜES  

11.30-

12 
LECTURA LECTURA 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

(videotrucada 

classroom E.F.) 

 

LECTURA LECTURA 

 

12-13 

MATEMÀTIQUES 

(videotrucada 

classroom 

Mates) 

MEDI SOCIAL 

(videotrucada 

classroom 

Medi) 

 

TECHNO-MAKER 
SCIENCE 

(CATALÀ) 

 

15-16 

 

SCIENCE 

ENGLISH 

(videotrucada 

classroom 

English) 

CATALÀ CASTELLÀ 

(videotrucada 

classroom 

Castellà) 

MEDI SOCIAL 

ARTS AND 

CRAFTS 

(videotrucada 

classroom 

Arts&Crafts) 

TUTORIA 

(videotrucada 

classroom 

Català) 

 

16-17 

 
CATALÀ CASTELLÀ ENGLISH 
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Aquest horaris , són el marc a partir dels quals s´organitzaran els plans de treball de 

confinament de cada grup classe. 

 

 *Donarem molta importància a la Tutoria individual i grupal que es realitzarà 

telemàticament i/ o telefònicament, per avaluar la setmana,  l’estat anímic de l’alumnat i 

establir dinàmiques de relació. 

 

En relació als alumnes més vulnerables, els tutors mantindran un contacte setmanal o 

quinzenal amb les famílies per assegurar els aprenentatges dels alumnes. 

 

Les reunions del tutor amb les famílies es mantindran telemàticament amb la mateixa 

periodicitat que es feia abans del confinament. 

 

Per als alumnes amb NEE habilitarem unes sessions setmanals personalitzades de 

seguiment per atendre les seves necessitats específiques i fer un seguiment més intensiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


