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 1. INTRODUCCIÓ

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de
30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla
d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-
19 de 3 de juliol. Ha estat  aprovat per Consell Escolar amb data 9 de setembre de 2020,
forma part de la Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre. 

La prioritat del Departament d’Educació és l’obertura dels centres amb la màxima normalitat
possible.  Amb  tot,  la  situació  d’incertesa  persisteix  i  per  això  es  fa  necessària  l’aplicació
continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament
del centre. Des de l’institut, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè: 

• Tots els adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial. 

• Se segueixin les instruccions sanitàries per tal  que l’escola pugui ser un entorn
segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia
i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes

En aquest  sentit,  caldrà  que  famílies,  mestres  i  tot  el  personal  del  centre  ens  involucrem i
comprometem per a garantir els  dos grans pilars per fer front la pandèmia:  les mesures de
protecció i la traçabilitat. 

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’institut en
relació amb la prevenció i control de la COVID-19. 
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 20-21 i en coherència amb
la realitat del centre i l’evolució del context epidemiològic.

 2. OBJECTIU DEL PLA

Reprendre  l’activitat  educativa  amb  les  màximes  garanties,  buscant  l’equilibri  entre
protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret
de tots infants i joves a una educació de qualitat. 

 3. MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió
del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 
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3·1 Grups de convivència i socialització estables

El  centre  s’ha  organitzat  entorn  a  grups  de
convivència el màxim d’estables possible. El seu
principal  valor  és  la  facilitat  que  dona  en  la
traçabilitat  de  possibles  casos  que  s’hi  donin:
permetent una identificació i gestió precoç dels
casos i dels seus contactes.
Aquests grups de convivència seran, en un primer
nivell,  els  grups-classe.  Tots  ells  seran  grups
heterogenis.

La divisió dels nivells es farà de la següent manera:

• 1r ESO 4 grups (22-24 alumnes)
• 2n ESO 4 grups (22-23 alumnes)
• 3r ESO 4 grups (22-23 alumnes)
• 4t ESO 4 grups (22 alumnes)
• 1 Batxillerat 3 grups (22-23 alumnes)
• 2 batxillerat 2 grups (28-30 alumnes), pendent matrícula setembre.

Per tal  de possibilitar aquesta estructura amb els recursos disponibles,  s’adopten els canvis
organitzatius següents:

• Desapareixeran els desdoblaments de tecnologia, ciències naturals i anglès.
• No hi haurà aules obertes a 3r ni 4t.
• El grup PIM de segon d’ESO tampoc és farà.
• La SIEI podrà treure als alumnes dels grups per poder continuant fent alguns
• projectes.
• A les OPTATIVES:

◦ A primer els grups d’optativa seran el mateixos grups classe.
◦ A segon i tercer hi haurà un grup de francès.
◦ Religió traurà els alumnes de la classe quan toqui Cultura i Valors.
◦ Les matèries específiques de 4t es mantenen.

Les condicions de traçabilitat dels grups té per objectiu incrementar la seguretat i possibilitar
que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal establerta per grups no estables.
No obstant això, continuarà sent necessari l’ús de la mascareta fins i tot en aquests grups
de convivència estables. 

En  el  cas  que  terceres  persones  s’hagin  de  relacionar  amb aquests  grups  (docents  i  altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si,
s’hauran  de  complir  rigorosament  les  mesures  de  protecció  individual,  especialment  el
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres a més de l’ús de la mascareta.
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3·2 Mesures de prevenció personal

☑ Distanciament físic 
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny,
per  la  qual  s'adopten  mesures  bàsiques  de
protecció  i  organitzatives  per  prevenir  el  risc  de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per
SARS-CoV-2,  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. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. 

En aquest sentit, la distribució resultant de desdoblar en 4 els 3 grups de cada nivell garanteix
aquesta distància mínima oficialment establerta.

☑ 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. 
En adolescents, es requerirà el rentat de mans: 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 
• Abans i després dels àpats i dels patis.
• Abans  i  després  d’anar  al  WC  (alumnes

continents),  
• Abans i després de les diferents activitats

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà 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 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 de rentat de mans,  amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús. 
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En punts estratègics (secretaria,  consergeria,  zona d’aules...)  es col·locaran dispensadors de
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 
S’afavoriran  mesures  formatives  adaptades a l’edat de  l’alumnat  (vídeos,  activitats...)  per
promoure el rentat de mans correcte i la seva importància, així com cartells informatius explicant
els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat. 

☑ Ús de la mascareta
Durant  el  trajecte  i  en  tota  la  seva estada al
centre alumnat  i  el  personal  hauran  de
portar  la  mascareta  correctament  posada
(tapant el nas i la boca).
També serà obligatori portar mascareta durant
la classe, en els passadissos, en els lavabos i en
el pati  amb l’única excepció de la zona del
pati degudament senyalitzada.

El departament proveirà el centre de mascaretes higièniques per a tots els seus professionals,
un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-
19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i
dispensadors, i un termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 
Per a situacions específiques, es preveu facilitar material complementari (pantalles de protecció
facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...). 

3·3 Mesures de protecció col·lectives

☑ Requisits per a l’accés al centre 

No es pot anar a l’escola,  si  l’infant,  adolescent  o la persona
adulta presenta alguna de les següents situacions1:

• Es  troba  en  aïllament  perquè  ha  estat  positiu  per  a  la
COVID-19.

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

• Conviu amb alguna persona diagnosticada de COVID-19.
• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver

estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona
diagnosticada de COVID-19.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el
risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta
amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu2.

1 Extret del document GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS, del 13 d’agost de 2020.

2 Veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria”.
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Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 
• Malalties  respiratòries  greus  que  necessiten  medicació  o  dispositius  de  suport

respiratori. 
• Malalties cardíaques greus. 
• Malalties  que  afecten  el  sistema  immunitari  (per  exemple  aquells  infants  que

requereixen tractaments immunosupressors). 
• Diabetis mal controlada. 
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

En el cas del personal docent i no docent de l’institut que tingui contacte amb l’alumnat, les
condicions de risc engloben les malalties cròniques, com:

• la hipertensió arterial
• la diabetis
• els problemes cardíacs o pulmonars
• les immunodeficiències
• l’obesitat mòrbida
• Les dones embarassades també es consideren un col·lectiu d’especial consideració.

Les persones del grup de risc hauran d’haver estat valorades pel servei de prevenció de
riscos laborals del Departament d’Educació. 
També  caldrà  contemplar  els  requisits  d’accés  als  centres  educatius  de  persones
pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.

☑ Ventilació d’espais

Les aules i espais de reunió es ventilaran obrint les finestres
amb regularitat,  preferentment en cada canvi de classe o de
sessió  de  treball.  Si  la  temperatura  exterior  ho  permet  es
mantindran obertes permanentment.
 

☑ Control de símptomes i declaració responsable 

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

A  l’inici  del  curs,  totes  les  famílies  hauran  de  signar  una  declaració
responsable a través de la qual: 

• Faran  constar  que  són  coneixedores  de  la  situació  actual  de
pandèmia  amb  el  risc  que  això  comporta  i  que,  per  tant,
s’atendran  a  les  mesures  que  puguin  ser  necessàries  en  cada
moment. 

• Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en
cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat
en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
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En aquest sentit les famílies  disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (veure
l’annex 1). 

La  família  i/o  l’alumne/a  haurà  de
comunicar  al  centre si  ha  presentat
febre o algun altre símptoma.

 
En cas que la situació epidemiològica ho
requerís  es  pot  considerar  la
implementació  d’altres  mesures
addicionals  com  la  presa  de
temperatura a l’arribada a l’institut. 

☑ Promoció de la salut i suport emocional 

Les  primeres  setmanes  es  preveu  realitzar
activitats  de  promoció  de  la  salut  i  de  suport
emocional que  ajudaran  a  l’adaptació  progressiva
de  l’alumnat  al  nou  curs  i  als  canvis  en  el  centre
educatiu. 

D’altra banda,  es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la
pandèmia: 

• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten. 
• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 
• Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
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 4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT DE POSSIBLES CASOS 3

4.1 - Responsabilitat
El  responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre
educatiu és el director.
El centre educatiu ha de tenir disponible un  fitxer amb les dades de
filiació i  contacte dels integrants dels diferents grups estables de
convivència  del  centre  pel  cas  que  es  requerís  per  part  del  sistema
sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.
El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a
fer  arribar  a  tots  els  gestors  COVID implicats  el  directori  de tots  els
centres educatius de Catalunya amb els telèfons de contacte i amb la
direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la traçabilitat de

contagis.
Les  famílies  o  els  propis  alumnes,  en  cas  que siguin  majors  d’edat,  han d’haver  signat  la
declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la
COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al  respecte i permetre
l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer
la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.

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

4·2 Protocol en cas de detecció
☑ El professorat
Si es detecta 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 d'ús individual ben ventilat (sala croma).

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar,
tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona
que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de
salut no pugui quedar-se sola).

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

3 Aquest apartat incorpora el contingut del document GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS, del
13 d’agost de 2020, del Departament d’Educació assessorat per la Societat Catalana de Pediatria.
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☑ La direcció
A continuació, el director del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:

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

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

3. Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família
o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de
l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i
fer les actuacions necessàries.

☑ El Centre d’Atenció Primària
1. El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici

dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR.

2. En la mesura del possible la PCR es farà 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.

A tot  cas  sospitós  d'infecció pel  SARS-CoV-2  se  li  farà  una  PCR  (o  una  altra  tècnica  de
diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.”

• En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2,  s’indicarà
aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a
conèixer el resultat.

• En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb sospita
de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de les tasques
següents:

▪ Si  no  estan  donats  d’alta,  tramitar  l’alta  de  “La  Meva  Salut”  i  explicar-ne
funcionament.

▪ Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que es tracta
d’un  cas  escolar  a  l’enquesta  de  risc  de  rebrot.  Els  contactes  estrets seran
introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable que
permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi
directament  i  de  forma  prioritzada  al  Servei  de  Vigilància  Epidemiològica
territorial per poder fer el seguiment del cas i l’estudi. 

▪ Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), que
hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat del test.
Això inclou, si és el cas, a germans de la persona atesa que estiguin a altres grups
de  convivència  estable  del  centre  educatiu.  Valorar  la  presència  de  persones
vulnerables en el domicili i, si és el cas, valoració social i disponibilitat d’espais on
tenir cura dels infants.
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☑ El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial 

S’encarregarà de les tasques següents:

• A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on
sigui  la  persona  atesa  (alumne/a  o  treballador/a)  per  tal  de  sol·licitar  el  llistat  de
contactes  escolars  a  la  persona  directora  del  centre,  informant,  al  mateix  temps,  de
l’existència d’un cas sospitós.

• Informar al Servei Territorial d’Educació.

• Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR.

• Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàris que puguin resultar de l’estudi
del cas.

4.3 - Actuacions en cas de resultat positiu de la prova

☑ Recollida de contactes estrets
No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els contactes
del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de l’horari lectiu
del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial trucarà al
centre educatiu durant la primera franja del matí següent hàbil per tal de recollir les dades dels
contactes estrets de l’àmbit escolar. Quan es tracti d’un període no lectiu de com a mínim 48h,
s’habilitarà una persona de contacte del Servei Territorial del Departament d’Educació.

En el  cas de famílies que consultin  a  un servei  mèdic privat o a una mútua,  actualment la
recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per tant, serà
responsabilitat del professional sanitari  que ha atès la sospita,  alertar el Servei de Vigilància
Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment en què es constati un
resultat positiu en laboratoris clínics homologats4 per a la realització de PCR per a SARS_CoV-2.
En  coordinació  amb  la  Societat  Catalana  de  Pediatria  es  faran  arribar  les  instruccions  als
pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.

☑ Comunicació del resultat de la prova
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació La
Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de què sigui positiu es
comunicarà a través d’un professional sanitari.

4 Veure Annex 7 del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
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☑ Comunicació a Riscos Laborals i el Servei de Vigilància Epidemiològica
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. En qualsevol cas, quan la PCR
sigui  positiva,  es  rebrà  l’alerta  al  Servei  de Vigilància  Epidemiològica  territorial  a  través  del
programa  “COVID  Contacts”  i  aquesta  ho  posarà  en  coneixement  del  Servei  Territorial
d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre educatiu i se li comunicaran les primeres
mesures a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del cas en el centre educatiu.
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial
i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats amb celeritat en cas
que la PCR sigui negativa.

☑ Comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública
Aquesta  comunicació  garantirà  la  coordinació  fluïda,  en  última  instància,  entre  el  centre
educatiu i el Servei 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 en coordinació amb l’autoritat educativa.

☑ Comunicació amb l’Ajuntament
Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a través dels
Serveis Territorials d’Educació.

4·4 - Criteris per establir quarentenes

De  manera  orientativa,  els  elements  de  decisió  per  a  establir  quarantenes  i/o,  si  escau,
tancaments parcials o total del centre serien:

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot el grup de
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte
amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció
de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres
del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat.  Un
resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir
la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

• Cas  positiu  en  dos  membres  no  convivents  que  pertanyen  a  dos  grups  de
convivència diferents d’un mateix espai  (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) →
tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i
depenent  de  la  valoració  de  vigilància  epidemiològica,  es  podria  recomanar  la
quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,  es produirà la
interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà
un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte
estret  d’un  cas  diagnosticat.  Un  resultat  negatiu  d’aquest  test  als  contactes  no
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eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el
període màxim d’incubació.

• Cas  positiu  en  dos  o  més  membres  no  convivents  que  pertanyen  a  grups  de
convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té consideració de
contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència
afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició
de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
educatiu,  també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència  estable  que  siguin  contacte  estret  d’un  cas  diagnosticat.  Un  resultat
negatiu  d’aquest  test  als  contactes  no  eximeix  de  la  necessitat  de  mantenir  la
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups de
convivència  estable  que  siguin  contacte  estret  d’un  cas  diagnosticat.  Un  resultat  negatiu
d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que
dura el període màxim d’incubació.

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat sanitària,
aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test microbiològics
més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos
anteriors, estaran exempts de fer quarantena.

4.5 - Retorn al centre educatiu

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es
podrà  reincorporar  un  cop  hagi  cedit  la  simptomatologia  seguint  les  recomanacions  del
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els
infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a
l'atenció  primària  i  s’ha  indicat  aïllament  domiciliari,  seguint  les  recomanacions  de  l´OMS,
l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin
transcorregut almenys 72 hores  des de la resolució dels  símptomes.  No serà necessària la
realització d’una PCR de control.

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a
l’escola o a l’institut.
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4.6 – Vincle amb atenció primària

Les  infermeres  de  referència  dels  centres  educatius  (les  infermeres  que ja  són referents  als
centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola o en el
programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els
dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. 

La  direcció  de  cada  centre  educatiu  disposarà  d’un  telèfon  i/o  adreça  de  contacte  de  la
infermera referent.  Les infermeres rebran una formació complementària en tots els  aspectes
relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut
Pública  de  Catalunya.  Així  mateix,  tant  els  centres  educatius  com  les  seves  infermeres  de
referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut
Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre.

4.7 - Formació

Abans de l’inici del curs escolar s’impartirà una formació sobre el protocol d’actuació en relació
al COVID-19 a l’àmbit educatiu a totes les infermeres referents de centres educatius. Des de
l’Agència de Salut  Pública de Catalunya també es farà  una formació a  distància  a totes les
direccions dels centres educatius per explicar les mesures de protecció davant la COVID-19 i els
detalls del protocol davant de possibles casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat
com  entre  els  professionals  docents  i  no  docents  del  centres  educatius.  Després  de  les
formacions  es  facilitarà  tot  el  material  utilitzat  per  tal  que  el  puguin  fer  servir  a  l’hora  de
traslladar la informació rebuda als equips respectius.

4.8 – Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a
l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu,
poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els
germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc
de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents.
Un resultat  negatiu  d’aquest  test  als  contactes  no  eximeix  de  la  necessitat  de  mantenir  la
quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup de
convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la PCR en el marc
de  la  cerca  activa  de  contactes.  En  el  cas  que  es  confirmés  la  positivitat  en  aquests  test,
s’establiran  les  mesures  oportunes  en  els  grups  de  convivència  dels  germans  o  familiars
convivents.
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4.9 – Gestió de casos del personal del centre educatiu

La  gestió  d’un  cas  sospitós  en  el  personal  del  centre  educatiu  segueix,  en  línies  generals,
l’esquema  mostrat  i  el/la  director/a  del  centre  utilitzarà  l’aplicatiu  TRAÇACOVID  per  fer  el
seguiment i  les comunicacions internes corresponents de cada cas.  La persona que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar
una  mascareta  quirúrgica  si  no  la  duu  posada,  haurà  d’abandonar  el  centre  i  posar-se  en
contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible.

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà
de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització
ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24
hores des de l’inici dels símptomes.

Els gestors COVID-19,  tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran
l’estudi de contactes de la persona docent tal  com s’ha explicat anteriorment,  li  explicarà el
procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal
que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL)
corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar
preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.

• Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres
símptomes. 

• Si  la  PCR és positiva,  el  Servei  de Vigilància  Epidemiològica  territorial  i  el  SPRL  es
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la
Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a
la pandèmia de COVID-19.

 

4.10 – Com funciona el TRAÇACOVID?

A partir  del  moment en què el/la  director/a d’un centre  docent  rep la  informació  que una
persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, personal
proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord amb la
valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al
TRAÇACOVID dos tipus de dades:

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en què
s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta (moment en què la
persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions necessàries.

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, nombre
de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats.
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Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i Salut
Pública rebran diàriament (dos cops al  dia)  una actualització de les dades emplenades pels
centres educatius.

La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre el director
del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de l’afectat; del gestor COVID del CAP
o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el Servei Territorial del Departament
d’Educació.

El director del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la persona
que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al centre docent de
la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com
d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en què disposi de nova informació.

4.11 - Algoritme de gestió del cas

1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu
que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el seu CAP de referència per a
una valoració clínica.

2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR.

3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un
centre  educatiu  es  realitzi  una  prova PCR ho  haurà  d’informar  al/a  la  director/a  del  centre
educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el TRAÇACOVID.
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4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre.

5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i
serveis centrals de Salut Pública.

6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que introduirà
al programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas escolar”.

7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas.

8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al
Servei Territorial d’Educació.

9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al
centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de convivència estable del cas sospitós.

10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al TRAÇACOVID, si no
ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID.

11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a
través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari.

12.  Alumnes,  personal  PAS/docent  del  centre,  personal  proveïdor  de  serveis  d’un  centre
educatiu informen del resultat negatiu al  director/a del centre educatiu.  En qualsevol cas,  el
Servei  de  Vigilància  Epidemiològica  territorial  comunica  el  resultat  de  la  prova  als  Serveis
Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu.

13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID.

14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i
serveis centrals de Salut Pública.

15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través
del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari.
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 5. PRIORITATS EDUCATIVES

Des del punt de vista educatiu s’estableixen
per al curs 2020-21 les següents prioritats i
àmbits d’actuació:

1. Acompanyament  emocional de
l’alumnat  (activitats  orientades  al
retrobament, l’intercanvi de situacions
viscudes...)

2. Acció  tutorial  i  orientació en  col·laboració  amb  les  famílies,  amb  la  incorporació
d’estratègies per abordar les necessitats educatives  específiques de suport educatiu.

3. Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a
autoregular-se,  incidint  tant  en  els  processos  cognitius  com  en  els  factors
socioemocionals de l’aprenentatge.

4. L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la
competència digital dels docents i dels alumnes.

5. Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres
agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.

6. Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre
alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies educatives
que donin resposta a les necessitats  del  moment,  per aconseguir  una educació més
competencial.

 6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

La previsió és poder començar el curs de manera presencial el dia 14 de setembre . S’han
promogut  fórmules  organitzatives  que  garanteixin  el  màxim possible  que  tots  els  alumnes
d’educació secundària i batxillerat puguin seguir el curs de manera presencial, sempre que la
situació sanitària no obligui  a un confinament parcial  o total  l’alumnat i  del professorat del
centre o bé de la població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.
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6·1 Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais

☑ Criteris per a la configuració dels grups 
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i
els espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un
espai referent que coincideix amb l’aula pròpia de cada grup-classe.  Amb caràcter general, el
grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu tutor o tutora i el professorat del
seu equip docent. Per tal d’assolir-ho,  s’han incrementat en un grup tots els nivells de 1r

d’ESO a  1r de Batxillerat. L’única excepció és el 2n de Batxillerat que disposarà d’aules de
grup més grans  (mediateca i cantina adaptades) per garantir la distància entre alumnes.

Grups estables del curs 2020 – 21 (coincideixen amb els grups-classe)

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX

1A 2A 3A 4A 1BA 2BA

1B 2B 3B 4B 1BB 2BB

1C 2C 3C 4C 1BC

1D 2D 3D 4D

Poden formar part d’aquests grups estables altres docents o personal de suport educatiu i a
l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en un determinat grup.
Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

☑ Criteris per a la configuració de grups estables

 Que el  l’alumnat del grup estable coincideixi amb el l’alumnat del grup natural
existent de cada nivell educatiu.

 Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del grup
estable seran sempre els mateixos durant el curs 2020-21.

 De naturalesa heterogènia,  que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats
per nivells d’aprenentatge.

 Que  afavoreixin  una  atenció  inclusiva a  tot  l’alumnat,  incorporant  els  suports  a
l’alumnat amb necessitats educatives específiques al grup al qual pertany

 La distància  interpersonal  entre  l’alumnat  a  l’espai  aula  disponible.  L’organització  de
l’espai  de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar,  en la distribució de l’alumnat,  una
distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o
en petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte aquesta distància. 

 Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva
tant a l’aula com al pati

 Que romangui, de manera general, el  màxim de temps possible en el mateix espai
físic. 
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☑ Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable

 S’ha intentat reduir al màxim el nombre de professorat de cada grup, tot i que en el cas
de l’ensenyament secundari és especialment difícil per basar-se en especialistes.

 Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una
professional de suport educatiu i educació inclusiva 

Tots els docents i/o personal de suport educatiu tant si es relacionen amb un únic grup estable
o amb varis,  caldrà que portin mascareta llevat dels supòsits en que puguin mantenir una
distància superior a 1,5 metres amb els alumnes. 

En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) caldrà assegurar que
cada vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai . Els alumnes seran sempre els
mateixos. 

Els professionals dels serveis educatius i  dels  CEEPSIR que fan assessorament als  centres
podran entrar als  centres i  a les aules,  mantenint la distància física recomanada,  hauran de
portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció.  També hi podran accedir, si és
necessari, els professionals municipals. 

☑ Organització dels espais

S’utilitzaran com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats. 
S’han  adaptat les  aules  o  espais  específics:  Laboratori  2,  aula  de  dibuix,  biblioteca  –
mediateca i cantina per tal de convertir-los en aules de grup.

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional, si l’ocupació dels
espais  ho  permet,  s’utilitzaran  les  diferents  aules  específiques: Laboratori  1,  aula  taller,
música,  aula de projectes, informàtica i aules de desdoblament.  En aquest cas la rotació de
diversos grups en un mateix serà la justa necessària i cada cop que hi hagi un canvi de grup
s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú. 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat
sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, vetllarem perquè
el mateix alumnat,  quan estigui  utilitzant  un espai  que no és el  del  seu grup estable (cas
d’informàtica, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris
utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Finalment es delimitaran els espais del centre per tal d’evitar que l’alumnat d’un determinat
nivell  coincideixi  amb  la  resta  de  nivells.  Aquesta  mesura  anirà  complementada  per  una
diferenciació dels horaris i de les vies d’accés al centre.

En els tres planells que segueixen a continuació s’especifica la delimitació de zones i accessos.
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☑ Proposta organitzativa de grups i espais del centre 

Com a resultat d’aquesta organització: 
 El nombre màxim d’alumnes per aula a l’ESO serà de 23.
 A 1r de Batxillerat serà de 25.
 A 2n de Batxillerat serà de 30 però disposaran d’aules més grans per garantir la mateixa

distància que la resta de nivells, d’un metre entre alumnes.
 El nombre de professionals que imparteixen classe en cada grup estable serà de 10. En la

mesura del possible, s’ha intentat que el professorat romangui en els grups estables del
mateix nivell.

 El personal de suport educatiu interactuarà amb els diferents grups en horari acotat, amb
la possibilitat d’utilitzar espais alternatius.

La distribució dels equips docents queda com segueix:
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☑ Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal que tenen les mesures necessàries per garantir el
distanciament  físic  de  seguretat  de  1,5  metres,  tenint  en  compte  la  composició  dels
departaments, són la sala de professorat, el departament tecno-artístic i el d’Orientació. En tot
cas és obligatori l’ús de mascareta cas de no poder garantir-se la distància de seguretat entre
els assistents. Caldrà tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè
i venda automàtica (vending). 
S’evitarà,  en  la  mesura  del  possible,  que  es  comparteixin  equips,  dispositius,  estris  o  altres
instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel
que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat
específic. 

6.2  Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

☑ Gestió d’entrades i sortides 
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre
d’accessos i el nombre de grups estables. 
El  centre  identificarà  tots  els  accessos  possibles.  Establirà  els  punts  d’entrada  i  sortida,  i
marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es
farà per un o diversos grups estables en intervals de 30 minuts cadascun. Els alumnes hauran de
portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. 
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas
que ho indiqui  el  personal  del  centre seguint  totes  les  mesures  de protecció  establertes,
utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults
que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han
de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta,
limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 
S’informarà a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal
que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic , mantenir la
distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. 

☑ Circulació dins del centre 
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan
coincideixin  més d’un grup estable  caldrà  mantenir  la  distància  interpersonal  d’1,5  metres  i
portar mascareta. 

☑ Ús d’ascensors 
Es reservaran els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu
personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 
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☑ Proposta d’horaris i d’accessos per les entrades i sortides

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per Consell
Escolar.  Les  excepcionals  circumstàncies  derivades  de  la  pandèmia  determinen la  necessitat
d’incorporar alguns ajustaments. Per a configurar-la, s’ha tingut en compte:

 Divisió de l’horari en dos blocs separats per 30 minuts (Bloc 1 per segon cicle d’ESO i 2n

de Batxillerat, Bloc 2 per 1r cicle d’ESO i 1r de Batxillerat).
 Utilització de tots els accessos disponibles
 Limitació del nombre de grups que entraran i sortiran per a cada accés

☑ Ús de l’espai del gimnàs 

Preferentment, que es pugui l’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati, evitant
la  franja  horària  de  major  exposició  solar  durant  els  mesos  de  calor.  Si  l’activitat  té  lloc  a
l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta. 

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats lectives. 
E
ls vestidors en que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona
ventilació es podran utilitzar. 

☑ Organització de l’espai d’esbarjo

La sortida al pati haurà de ser esglaonada (segons espais disponibles). A l’organització horària
del centre caldrà establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats
de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir
entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres
caldrà l’ús de mascaretes. 
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DISTRIBUCIÓ DE L’HORARI EN DOS FRANGES – CURS 2020 - 21
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Hora bloc 1 BLOC 1 BLOC 2 Hora bloc 2

08:00 – 08:55h

08:30 – 09:25h

08:55 – 09:50h

09:25 – 10:20h
09:50 – 10:10h

10:10 – 11:05h
10:20 – 10:40h

10:40 – 11:35h

11:05 – 12:00h

11:35 – 12:30h
12:00 – 12:20h

12:20 – 13:15h
12:30 – 12:50h

12:50 – 13:45h

13:15 – 14:10h

13:45 – 14:40h



6.3  Organització dels serveis

☑ Servei de cantina

- Es preveu el funcionament de la cantina de l’institut d’acord amb els criteris de distància
de seguretat  establerts  i  adoptant  les mesures necessàries  per evitar  la  concentració
d’alumnat a l’entrada i a l’interior de la cantina. 

- Serà obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. 

- Hi haurà taules d’exterior, els alumnes d’un mateix grup estable podran estar junts. 

- En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una
cadira buida, equivalent a 1.5 m, entre ells per garantir la distància.
 

- A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es renti
les mans abans d’entrar-hi. 

- Es ventilarà i desinfectarà la cantina després de cada torn. 

6.4  Activitats complementàries

☑ Entrevistes tutors - famílies

Per  entrevistar  a  les  famílies  prioritzaran  les  visites  no  presencials,  per  telèfon  o
videoconferència.

Si  s’organitzen visites presencials,  es reservarà prèviament un espai que permeti mantenir la
distància interpersonal d’1,5 metres,  com la sala de reunions o de visites.  En tot cas tant el
responsable de l’acollida com els visitants han de portar mascareta. 

Com a màxim vindrà un sol familiar per alumne. Abans d’entrar al centre s’haurà 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. El visitant ha d’accedir al centre amb
mascareta.

Quan  finalitzi  l’entrevista,  si  l’alumne  ha  participat  serà  acompanyat  a  la  seva  aula  de
referència,sempre  amb  la  mascareta  posada.  Acabada  l’entrevista  caldrà  ventilar,  netejar  i
desinfectar l’espai abans de l’entrevista següent.
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☑ Sortides escolars 

Es podran dur terme les sortides escolars previstes en la programació general anual i aprovades
pel Consell Escolar, mantenint la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no
es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. 

Hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables. 

Es vetllarà perquè la composició del grup de participants sigui el  més constant possible per
facilitar la traçabilitat. La programació d’activitats i sortides escolars es planificarà amb caràcter
trimestral des de la Coordinació d’Activitats i s’aprovarà amb anticipació pel Consell Escolar.

 
☑ Colònies 

En el cas de les colònies, si es poden fer, es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física
de seguretat, rentat de mans, etc. 

S’inclouran les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a colònies, amb
les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

Com en el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

☑ Recomanacions específiques per a algunes de les activitats extraescolars. 

Dansa,
gimnàstica
artística  i
esportiva,
teatre,  circ,
dansa
aèria,
ioga...

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups. 
 Ús dels vestuaris per part del grup estable. 
 Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera

addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat.

Música
(coral,
orquestra,
llenguatge
musical...)

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 
 Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 
 Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 
 Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta

ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un
assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores).
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Esports
amb  pilota
(futbol,
bàsquet,
voleibol,
handbol...)

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si

és el cas. 
 Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 
 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure.

En espais interiors:  caldrà garantir la ventilació de l’espai.  Si és possible,  mantenir les
finestres obertes durant tot l’entrenament. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat.

Arts
marcials
(taekwond
o,  judo,
karate...)

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
 Quan  es  treballi  per  parelles,  es  procurarà  que  es  mantinguin  estables  durant  tot

l’entrenament. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  Si és possible,  mantenir les finestres obertes

durant tot l’entrenament. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat.

Activitats
aquàtiques
(natació,
waterpolo,
natació
sincronitza
da...)

 A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
 L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent. 
 Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat.

Atletisme 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si

és el cas. 
 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 
 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 
 En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les

finestres obertes durant tot l’entrenament. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat.

Esports  de
raqueta
(tennis,
ping-pong,
bàdminton
...)

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si

és el cas. 
 Es  prioritzaran  les  raquetes  d’ús  exclusiu  per  part  de  l’infant  i  adolescent.  En  cas

contrari, caldrà netejar i desinfectar les superfícies de contacte (mànecs) entre infants i
adolescents. 
 Cal netejar i desinfectar els materials utilitzats després de cada entrenament. 
 Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 
 En espais  interiors:  cal  garantir  la  ventilació  de l’espai.  Si  és  possible,  mantenir  les

finestres obertes durant tot l’entrenament. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
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de seguretat.

Escalada 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  Si és possible,  mantenir les finestres obertes

durant tot l’entrenament. 
 Caldrà netejar i desinfectar les preses almenys una vegada al dia. 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat.

Arts
plàstiques
(dibuix,
pintura,
ceràmica...)

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  Si és possible,  mantenir les finestres obertes

durant tota l’activitat. 
 Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 
 Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de

grup.

Teatre 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a

terra). 
Garantir  la  ventilació  dels  espais  (almenys  abans i  després  de la  classe  i  de manera
addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
 Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància
de seguretat. 
 La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada assaig. Un cop feta

servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si el teixit ho permet

Escacs 
 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar

mascareta. 
 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera

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

Robòtica  i
TIC 

 Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
 Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
 Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar

mascareta. 
 Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
 Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. 
 Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera

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

Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat.
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6.5 Organització en cas d’un hipotètic escenari de confinament parcial o total

Des de l’inici de curs, cada professor o professora del centre ha de preveure, en la programació
de la seva matèria, l’eventualitat d’un confinament parcial o total, de manera que el seu alumnat
disposi de les instruccions i les eines necessàries per poder continuar treballant des de casa.

La direcció del centre amb el suport de les caps de departament farà el seguiment i donarà les
orientacions necessàries perquè les diferents àrees especifiquin la seva previsió de recursos en
cas de confinament. Aquesta previsió s’establirà per àrees i es donarà a conèixer a les caps de
departament, l’alumnat i les famílies al mateix temps i paral·lelament a la documentació dels
criteris d’avaluació.

De  manera  transversal,  centre  posa  a  disposició  de  totes  les  àrees  els  següents  recursos
telemàtics per possibilitar el treball a distància durant el curs i especialment en confinament:

• Un ordinador personal per alumne (ESO)

• Plataforma, cursos i validació Moodle ubicada al servidor propi del centre

• Entorn GSUITE amb validació per alumnat i professorat (Google Classroom)

• Plataforma Tokapp Shool per notificacions i consultes amb acús de rebuda

• Compte de correu corporatiu per alumnat i professorat

• Plataforma iEduca per facilitar la comunicació i l’acció tutorial amb les famílies

• La web del centre per publicar instruccions, articles i informacions generals
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 7. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

☑ Funcionament dels òrgans col·legiats (presencial o telemàtic). 

Les reunions dels diferents òrgans col·legiats es podran convocar per via telemàtica, sense que
això  impliqui  una  reducció  o  allargament  del  temps  inicialment  establert.  Si  es  convoquen
presencialment s’hauran de garantir les normes sanitàries de distància superior a 1,5 metres,
mascareta i rentat de mans.

A la taula següent s’especifiquen els òrgans col·legiats del centre i el càrrec que les convoca.

Òrgan Composició Format Periodicitat

Consell escolar Representants dels diferents 
sectors segons normativa

Presencial o telemàtic
(convoca: director)

Trimestral més 
inici de curs

Comissió 
permanent

Director, cap d'estudis, dos 
professors/es, un

pare o mare, un alumne o 
alumna i el secretari

Presencial o telemàtic
(convoca: director)

En funció de la 
demanda

Comissió 
econòmica

Director, cap d'estudis, dos 
professors/es, un

pare o mare, un alumne o 
alumna i el secretari

Presencial o telemàtic
(convoca: secretari)

En funció de la 
demanda

Comissió Social Cap d’estudis (que la presideix), 
serveis socials, EAP, 
coordinadores de nivell d’ESO, 
responsables d’Orientació de 
primer i segon cicle d’ESO

Presencial  (convoca:
cap d’estudis)

Quinzenal

Comissió 
d’Atenció a la 
Diversitat 
(CAD)

Coordinadora pedagògica (que la
presideix), serveis socials, EAP, 
coordinadores de nivell d’ESO, 
responsables d’Orientació de 
primer i segon cicle d’ESO

Presencial  (convoca:
coordinadora 
pedagògica)

Quinzenal

Equips docents Coordinador/a de nivell (que el 
presideix) i equip de professorat 
del nivell

Presencial o telemàtic
(convoca: 
coordinador/a de 
nivell)

Bimensual o a 
la demanda

Junta de 
coordinació

Coordinadora pedagògica (que la
presideix) i coordinadores de 
nivell d’ESO, activitats i 

Presencial  (convoca:
coordinadora 

Setmanal
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coordinador de batxillerat pedagògica)

Comissió 
Pedagògica

Director (que la presideix), cap 
d’estudis, secretari, caps de 
departament, coordinador/a 
d’activitats, coordinador LIC

Presencial o telemàtic
(convoca: director)

Setmanal

Comissió 
Lingüística

Director (que la presideix), cap 
de departament de Romàniques,
coordinador LIC

Presencial o telemàtic
(convoca: director)

En funció de la 
demanda

Claustre de 
professorat

Director (que la presideix) i 
professorat del centre

Presencial o telemàtic
(convoca: director)

Trimestral més 
inici de curs

Juntes 
d’avaluació

Cap d’estudis (que les convoca),
tutor del grup (que la presideix) 
i professorat del grup

Presencial o telemàtic
(convoca: cap 
d’estudis)

Segons 
calendari 
d’avaluacions

Departaments i
Àrees

Cap de Departament (que les 
convoca),professorat de les 
àrees

Presencial o telemàtic
(convoca: cap de 
departament)

Setmanal

☑ Canals d’informació i comunicació amb les famílies. 

Per facilitar la comunicació amb les famílies es disposa dels recursos següents:

• Plataforma Tokapp Shool per notificacions i consultes amb acús de rebuda

• Reunions presencials o telemàtiques del tutor/a amb les famílies

• Compte de correu corporatiu del professorat

• Plataforma iEduca per notificar i consultar incidències tutorials i acadèmiques

• La web del centre per informacions generals

☑ Activitats festives

Es mantenen com activitats educatives transversals les festes de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi,
Final de Curs, Comiat de l’alumnat de 4t d’ESO i Comiat del 2n de Batxillerat.
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 8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE

☑ La ventilació 

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. 
- Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
- Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres

obertes durant les classes. 

☑ Neteja i posterior desinfecció d’espais 

Es  realitzarà  amb  una  periodicitat  almenys  diària  seguint  les  recomanacions  de  Neteja  i
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  

- Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les
portes, les baranes de les escales, etc. 

- Les taules de les aules i de la cantina es netejaran i desinfectaran després de les activitats
i dels àpats, respectivament. 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups caldrà
preveure  que  en  cada  canvi  de  grup  fer  una  neteja  i  desinfecció  i  la  ventilació  abans  de
l’ocupació per un altre grup.

Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les
manetes de les portes. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu,
espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire
lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions específiques sobre Neteja i
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

☑ Gestió de residus 

Els  mocadors  i  tovalloles  d'un  sol  ús  utilitzats  per  a  l'assecat  de  mans  o  per  a  la  higiene
respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són
considerats  com  a  fracció  resta  i,  per  tant,  s’hauran  de  llençar  al  contenidor  de  rebuig
(contenidor gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà 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 tal com s’ha
indicat al paràgraf anterior
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 9. ANNEXOS

Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies
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Annex 2: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció
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Annex 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària del centre educatiu

Annex 4: Llista de comprovació per a l’obertura del centre a l’inici de curs
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Annex 5: Definicions

• Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet una PCR i
encara no té el resultat.

•  Cas confirmat (actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 i  amb PCR
positiva per a SARS-CoV-2. Pot establir-se la condició de cas confirmat actiu en altres casos.

• Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part del grup
de convivència estable a l’aula.

• Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o
tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar
part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major
part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional o una professional
de suport  educatiu només pot formar part  d'un únic  grup estable.  En el cas que terceres persones
s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que
diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual,  especialment el  manteniment de la  distància física de seguretat  d'1,5 metres i  l'ús  de la
mascareta. Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen persones de diferents
grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal
extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar
que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. Es poden definir altres
contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels Serveis de Vigilància
Epidemiològica.

•  Gestor COVID:  és  un  professional  no  sanitari  d’un  equip  d’atenció  primària  o  d’un  servei  de
vigilància epidemiològica territorial  que juga un paper clau per  contenir  i  identificar  els  brots de la
infecció. És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per COVID-19 a qui un
professional sanitari prescriu o fa una prova PCR. La seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o
personalment) sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes
estrets.

• Infermeres de referència: són infermeres de l’equip d’atenció primària de l’àrea on es troba el
centre educatiu que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del
programa Salut i Escola, en el programa de vacunacions o similars.
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