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1. OBJECTIUS	DEL	DOCUMENT	
	
Aquest	Pla	d’actuació	pretén	establir	 les	bases	per	 tal	que	el	 curs	2020-2021	es	pugui	

reprendre	amb	les	màximes	garanties,	buscant	l’equilibri	entre	protecció	de	la	salut	de	

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

infants	 i	 joves	 a	 una	 educació	 de	 qualitat.	 El	 Pla	 d’actuació	 de	 l’escola	 SERRA	 es	

complementa	amb	les	Instruccions	per	al	curs	2020-2021	de	la	Secretaria	de	Polítiques	

Educatives.	En	una	societat	amb	grans	incerteses,	cal	que	l’escola	pugui	treballar	amb	la	

màxima	normalitat	possible.	Cal	donar	continuïtat	a	l’aprenentatge	aplicant	les	mesures	

sanitàries	de	protecció.	

	
	
	

2. VALORS	EN	QUÈ	ES	BASA	LA	PROPOSTA	
Seguretat	

Amb	les	mesures	que	es	proposen	i	la	col·laboració	imprescindible	de	tots	els	integrants	

de	 la	 comunitat	 educativa,	 els	 centres	 educatius	 han	 de	 continuar	 sent	 espais	 on	

l’activitat	 educativa	 es	 pugui	 dur	 a	 terme	 d’una	 manera	 segura	 i	 confortable.	 Cal	

recordar	que,	 segons	el	 coneixement	 actual,	 infants	 i	 adolescents	 són	un	 col·lectiu	de	

risc	 molt	 baix	 respecte	 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.	

	

Salut	

La	salut	dels	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.	

	
Equitat	

El	període	de	confinament	ha	tingut	efectes	desiguals	en	els	diferents	grups	de	població.	

Sovint,	aquelles	persones	pertanyents	a	col·lectius	de	major	vulnerabilitat,	n’han	patit	-o	

n’estan	 patint-les	 conseqüències	 d’una	manera	més	 acusada.	 L’assistència	 als	 centres	

permet	una	socialització	dels	infants	i	adolescents	que	té	un	gran	valor.	El	tancament	de	
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les	escoles	ha	 fet	palesa	 la	bretxa	digital	 i	 cognitiva	existent	entre	alumnes.	Al	mateix	

temps	 l‘afrontament	 de	 la	 pandèmia	 ha	 requerit	 la	 discontinuació	 d’uns	 serveis	

presencials	d’atenció	a	les	dificultats	d’aprenentatge	i	desenvolupament.	

Per	 tot	 plegat,	 la	 proposta	 actual	 vol	 afavorir	 la	 presencialitat	 sense	 renunciar	 a	 la	

seguretat	d’alumnes	i	personal	docent	i	no	docent	dels	centres	educatius.	

	
Vigència	

Totes	les	mesures	proposades	seran	vigents	al	llarg	del	curs	escolar	i	en	coherència	amb	

la	realitat	dels	centres	educatius	del	nostre	entorn.	El	marc	que	es	proposa	s’adaptarà	si	

es	canvia	el	context	epidemiològic.	

	
	
	

3. DATES	
Apertura	del	centre:	

• Dia	1	de	setembre,	per	al	Professorat	i	Personal	no	docent.	Horari:	9	a	14	hores. 

• Inici	classes	lectives:	dilluns	14	de	setembre. 

• I3.-	Horari	de	matins	els	dies	8	i	9	de	setembre	(abans	d’iniciar	el	curs)	de	10h	a	

12	hores	(tal	i	com	hem	fet	sempre).	El	dilluns	14	de	setembre	els	alumnes	de	I3	

faran	l’horari	lectiu	normal.	Es	respecten	tots	els	horaris	lectius	del	curs	passat. 

• Infantil:	9	a	13	hores	i	de	15	a	17	hores	(dl	a	dv) 

• Primària:	9	a	13	hores	i	de	15	a	17	hores	(dl	a	dv) 

• ESO: 

o 8h	a	12:50	hores	i	de	14:50h	a	16:50	hores	

o Un	dia	excepcionalment:	8:00h	a	12:50	h	i	de	14:50h	a	16:00h	
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4. PRINCIPIS	BÀSICS	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.	

	
4.1. Grups	de	convivència	i	socialització	molt	estables	
	
	
Es	proposa	 l’organització	entorn	a	grups	de	convivència	estables.	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.	 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	 l’integren.	 Poden	 formar	 part	 d’aquest	 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,	 junt	 amb	 les	 evidències	 creixents	 sobre	 el	 poc	 paper	

d’infants	 i	 joves	en	la	propagació	de	l’epidèmia,	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),	ni	l’ús	de	la	mascareta,	en	aquests	grups	de	convivència	estables.	

En	 aquestes	 condicions,	 des	 d’un	 punt	 de	 vista	 de	 salut,	 té	 molta	 més	 importància	

centrar	els	esforços	organitzatius	en	garantir	l’estabilitat	i	 l’estanqueïtat	d’aquest	grup,	

amb	la	finalitat	de	preservar	la	capacitat	de	traçabilitat,	que	no	pas	en	fixar	el	nombre	

d’integrants	del	grup.	

	

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

professionals	 de	 suport	 educatiu)	 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,	quan	no	

sigui	possible,	l’ús	de	la	mascareta.	
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4.2. Mesures	de	prevenció	personal	
	
Mesures	higièniques	generals	

• Desinfecció	i	neteja	del	centre	ampliada	en	horari	de	migdia.	

• 3	mascareta	FFP2/setmana	per	a	cada	professor	i	personal	del	centre.	

• 14	termòmetres	digitals	de	tipus	infraroig	sense	contacte.	

• Unitats	de	gel	hidroalcohòlic		i	dispensadors.	

• Spray	higienitzant	de	superficies.	

• Dispensadors	a	cada	punt	d’entrada.	

• Per	accedir	a	l’escola	és	obligatori	l’ús	de	la	mascareta	per	a	tothom	(alumnes	

infantil	voluntari).		

• Accés	restringit	a	les	famílies.	

• Ventilació	de	totes	les	aules	de	forma	molt	regular.	
• Protecció	amb	Metacrilat	a	la	secretaria.	
• Alfombres	amb	zona	de	desinfecció	a	l’entrada	principal.	
• Kit	EPI	(motxilla,	gel	hidroalcohòlic,	mascaretes	FFP2,	mascaretes	quirúrgiques	de	

reserva	per	a	alumnes,	spray	higienitzant,	tovallons	de	paper)	per	a	cada	
treballador	de	l’escola.	

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	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	WC	(infants	continents).	

• 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	WC.	

• Abans	i	després	d’anar	al	WC.	

• Abans	i	després	de	mocar	un	infant	(amb	mocadors	d’un	sol	ús).	
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• Com	a	mínim	una	vegada	cada	2	hores.	Disposem	de	diversos	punts	de	rentat	de	

mans,	 amb	 disponibilitat	 de	 sabó	 amb	 dosificador	 i	 tovalloles	 d’un	 sol	 ús.	 En	

punts	 estratègics	 (menjador,	 zona	 d’aules...)	 disposem	 de	 dispensadors	 de	

solució	hidroalcohòlica.	

• Proposem	afavorir	mesures	adaptades	a	l’edat	de	l’infant	per	promoure	el	rentat	

de	mans	correcte	i	 la	seva	importància.	Colocarem	pòsters	i	cartells	informatius	

explicant	els	passos	per	a	un	correcte	 rentat	de	mans	en	els	diversos	punts	de	

rentat	de	mans.	

	
	
Ús	de	mascareta:	
	
	

• Etapa	d’infantil:	No	obligatòria.	(Voluntària)	

o Tipus	de	mascareta:	Higiènica	amb	compliment	de	la	norma	UNE.	
	
	

• Primària	i	ESO:	Obligatòria	en	tots	els	casos.	

o Tipus	de	mascareta:	Higiènica	amb	compliment	de	la	norma	UNE.	
	
	

o Personal	docent	i	no	docent:	Obligatòria	en	tots	els	casos.	

Tipus	de	mascareta:	FFP2.	

	

	
En	entrar	al	centre	i	a	la	sortida	de	l’escola	els	alumnes	i	el	personal	han	de	portar	la	

mascareta.		

Dins	 el	 centre	 l’ús	 de	 la	mascareta	 és	 obligatòria	 en	 tots	 els	 casos	 i	 per	 a	 tothom	 a	

excepció	dels	alumnes	d’infantil	que	és	voluntària.	
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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.	

	

Per	tant,	en	els	grups	estables	no	és	necessari	requerir	 la	distància	física	 interpersonal	

de	 seguretat	 establerta	 en	 1,5	metres	 (o	 la	 superfície	 equivalent	 de	 seguretat	 de	 2,5		

m2).	L’organització	de	l’espai	de	l’aula	d’un	grup	estable	ha	d’assegurar,	en	la	distribució	

de	l’alumnat,	una	distància	interpersonal	aproximada	d’1	metre.	

	
Caldrà	 en	 tot	 moment	 respectar	 les	 distàncies	 marcades	 per	 normativa	 entre	 la	

interrelació	d’alumnes,	i	intentar	que	no	es	trobin	pels	passadissos	ni	als	lavabos,	ni	als	

patis,	ni	a	les	entrades	i	sortides.	

	

Cada	grup-classe	quedarà	fixat	a	la	seva	aula	sense	poder	fer	treball	cooperatiu	amb	la	

resta	de	grups,	amb	lo	qual,	en	inici,	no	es	podrà	fer	apadrinament.	Podrem	dur	a	terme	

sortides	 i	 teatres,	 amb	 les	 adaptacions	 que	 calgui	 ateses	 les	 mesures	 de	 prevenció	 i	

seguretat	 sanitària	 i	 sempre	 que	 la	 situació	 per	 la	 infecció	 per	 SARS-CoV-2	 ens	 ho	

permeti	(en	funció	de	l’evolució	de	la	situació	d’emergència).	

	
	
5. PROMOCIÓ	DE	LA	SALUT	I	SUPORT	EMOCIONAL	
	
La	situació	de	confinament	i	la	pandèmia	poden	haver	tingut	conseqüències	emocionals	

per	a	molts	infants	i	adolescents.	El	dol	per	la	pèrdua	d’un	familiar	o	l’angoixa	per	la	
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situació	viscuda	poden	estar	presents	en	un	nombre	significatiu	d’infants	i	adolescents.	

També	 pot	 ser	 necessari	 adaptar-se	 a	 les	 diferents	 situacions	 de	 l’alumnat	 en	 relació	

amb	els	aprenentatges	adquirits	durant	els	mesos	de	confinament.	La	tornada	a	l’escola	

representa	 una	 bona	 oportunitat	 per	 detectar	 i	 abordar	 situacions	 no	 resoltes.	 Es	

proposa	 que	 les	 primeres	 setmanes	 es	 realitzin	 activitats	 que	 permetin	 adaptació	

progressiva	de	l’alumnat	al	nou	curs	i	als	canvis	en	el	centre	educatiu.	D’altra	banda,	la	

pandèmia	actual	brinda	una	oportunitat	única	per	a	consolidar	alguns	hàbits	i	conductes	

que	són	imprescindibles	en	qualsevol	context:	

• 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. 
	
6.	PROTOCOL	DE	LA	GESTIÓ	DE	CASOS	
	
El	responsable	de	 la	coordinació	 i	 la	gestió	de	 la	COVID-19	al	centre	és	 la	Directora	de	

l’Escola	SERRA.	

No	 han	 d’assistir	 al	 centre	 l’alumnat,	 les	 persones	 docents	 i	 altres	 professionals	 que	

tinguin	 símptomes	 compatibles	 amb	 la	 COVID-19,	 així	 com	 aquelles	 persones	 que	 es	

troben	en	aïllament	per	diagnòstic	de	COVID-19	o	en	període	de	quarantena	domiciliària	

per	haver	 tingut	 contacte	estret	amb	alguna	persona	amb	símptomes	o	diagnosticada		

de	COVID-19.	

Llistat	de	símptomes	compatibles	amb	la	COVID-19	segons	el	Departament	de	Salut:	
	

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/simptomes-i-tractament/	

	
Símptomes	lleus	

Es	consideren	símptomes	lleus:	
	

• Febre,	tot	i	ser	elevada,	però	que	baixa	després	de	prendre	antitèrmics,	com	ara	
el	paracetamol 

	
Segons	 l’hospital	de	 la	Vall	d’Hebrón	de	Barcelona,	considerem	la	definició	de	 la	 febre		
en	 nens:	 la	 febre	 és	 la	 resposta	 del	 cos	 davant	 d’una	 infecció	 i	 és	 el	 signe	més	 comú	
d’una	malaltia.	És	un	mecanisme	de	defensa	del	cos	per	combatre	una	possible	infecció.	
Considerem	que	hi	ha	febre	quan	la	temperatura	del	cos	supera	els	38	°C	al	recte	o	els	
37.5 °C	a	l’axil·la.	Entre	37	i	38	graus	ho	anomenem	febrícula	o	dècimes.	Juntament	amb	
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la	febre	pot	aparèixer	sensació	de	fred,	malestar,	manca	de	gana,	però	normalment	els	
petits	la	toleren	bé.									https://hospital.vallhebron.com/ca/consells-de-salut/febre-en-nens	

	

• Tos	

• Malestar	general	

• Mucositat	

• Dolor	generalitzat	als	ossos	i	a	la	musculatura	

• Nàusees	

• Vòmits	

• Diarrea	
	

	
Símptomes	greus	

Es	consideren	símptomes	greus:	
	

• Dificultat	respiratòria	sobtada	

• Febre	mantinguda	al	llarg	dels	dies	que	no	baixa	amb	antitèrmics	
	
	
En	un	entorn	de	convivència	com	és	un	centre	escolar,	 la	detecció	precoç	de	casos	i	el	

seu	 aïllament,	 així	 com	 dels	 seus	 contactes	 més	 estrets,	 és	 una	 de	 les	 mesures	 més	

rellevants	 per	 mantenir	 entorns	 de	 seguretat	 i	 preservar	 al	 màxim	 l’assoliment	 dels	

objectius	educatius	 i	pedagògics.	Davant	d'una	persona	que	comença	a	desenvolupar	

símptomes	compatibles	amb	la	COVID-19	al	centre	educatiu	PROTOCOL:	

1. En	 cas	 d’urgència,	 els	 professors	 es	 comunicaran	 amb	 la	 secretaria	 per	 iniciar	 el	

protocol.	

2. La	secretaria	de	l’escola	contactarà	amb	la	família	per	informar	i	avisar	que	han	de	

venir,	 urgentment,	 a	 recollir	 a	 l’alumne	 que	 comença	 a	 desenvolupar	 símptomes	

compatibles	amb	la	COVID-19.	

3. La	secretària	o	un	responsable	de	l’escola	anirà	a	l’aula	de	l’alumne	que	comença	a	

desenvolupar	 símptomes	 compatibles	 amb	 la	 COVID-19	 i	 portarà	 mascareta	

quirúrgica	 i	 bata	 en	 cas	 que	 l’alumne	no	dugui	mascareta,	 donarà	 una	mascareta	

quirúrgica	a	 l’alumne	en	cas	que	no	en	dugui	 i	el	durà	a	 la	 zona	d’aïllament.	Tant	

punt	hagi	marxat	l’alumne,	es	desinfectarà	la	zona	i	la	persona	que	l’ha	atès.	
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4. La	 secretària	 de	 l’escola	 acompanyarà	 l’alumne	 a	 la	 zona	 d’aïllament.	 Sortiran	 de	

l’aula	amb	 la	mascareta	posada	 i	amb	gel	hidroalcohòlic	posat	a	 les	mans.	En	cap	

cas,	 farà	 aquest	 acompanyament	 un	 altre	 alumne.	 Tan	 punt	 arribin	 a	 la	 zona	

d’aïllament	es	prendrà	la	temperatura	de	l’alumne	(seguirem	els	barems	oficials	per	

determinar	si	l’alumne	té	febre	o	no,	consultar	apartat	de	símptomes).	Quan	arribi	

la	 família	 de	 l’alumne	 amb	 símptomes,	 haurà	 de	 contactar	 amb	 el	 seu	 CAP	 de	

referència	 per	 valorar	 la	 situació	 i	 fer	 les	 actuacions	 necessàries.	 Si	 es	 decideix	

realitzar	 una	 PCR	 per	 a	 SARS-CoV-2,	 l’infant	 i	 la	 família	 amb	 qui	 conviu	 hauran	

d’estar	en	aïllament	al	domicili	fins	conèixer-ne	el	resultat.	En	cas	que	finalment	es	

confirmi	 el	 cas,	 Salut	 Pública	 serà	 l'encarregada	 de	 la	 identificació,	 aïllament	 i	

seguiment	dels	contactes	estrets.	

5. En	cas	de	presentar	símptomes	de	gravetat	s’ha	de	trucar	també	al	061.	

6. El	 centre	 ha	 de	 contactar	 amb	 el	 servei	 territorial	 d’Educació	 per	 informar	 de	 la	

situació	i	a	través	d’ells	amb	el	servei	de	salut	pública.	S’ha	d’utilitzar	TRAÇACOVID.	

7. La	 comunicació	 entre	 els	 serveis	 territorials	 d’Educació	 i	 salut	 pública	 garantirà	 la	

coordinació	 fluïda,	 en	 última	 instància,	 entre	 el	 centre	 educatiu	 i	 els	 serveis	

territorials	 de	 vigilància	 epidemiològica	 encarregats	 de	 l’estratègia	 de	 control	 de	

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

educatiu.	En	qualsevol	cas,	l’escalada	de	decisions	en	relació	amb	el	tancament	de	

l’activitat	presencial	del	centre	educatiu	serà	el	 resultat	de	 la	valoració,	sobre	el	

terreny,	 per	 part	 de	 l’autoritat	 sanitària.	 Si	 hi	 ha	 un	 cas	 positiu	 se’n	 farà	 la	

comunicació	a	l’Ajuntament	a	través	dels	Serveis	Territorials.	

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	

plantejar	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,	

interrupció	de	l’activitat	lectiva	presencial	per	a	aquest	grup.	

• 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	
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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	

plantejar	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,	 interrupció	 de	 l’activitat	 lectiva	 presencial	 en	 l’espai	 afectat,	 també	

durant	14	dies.	

• 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.	

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

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

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

correspongui,	 responsables	 d’aquesta	 interlocució	 amb	 els	 centres	 educatius	 que,	

preferiblement,	podran	ser	 les	 infermeres	del	Programa	salut	 i	escola.	En	el	cas	que	el	

centre	no	en	tingui,	ho	serà	la	direcció.	

	
	
7.	REQUISITS	D’ACCÉS	AL	CENTRE	
	
Important	per	accedir	al	centre:	
	

• Absència	de	simptomatologia	compatible	amb	la	COVID-19	(febre,	tos,	dificultat	

respiratòria,	malestar,	diarrea...)	o	amb	qualsevol	altre	quadre	infecciós.	

• No	 convivents	 o	 contacte	 estret	 amb	 positiu	 confirmat	 o	 simptomatologia	

compatible	en	els	14	dies	anteriors.	

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-CoV2,	es	valorarà	

de	 manera	 conjunta	 –amb	 la	 família	 o	 persones	 tutores	 i	 el	 seu	 equip	 mèdic	 de	

referència–,	les	implicacions	a	l’hora	de	reprendre	l’activitat	educativa	presencialment	al	
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centre	educatiu.	Malgrat	que	l’evidència	és	escassa,	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.	
	
	
Control	de	símptomes	per	part	de	les	famílies	
	
Les	famílies,	han	de	fer-se	responsables	de	l’estat	de	salut	dels	seus	fills	i	filles.	A	l’inici	

del	curs,	signaran	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’infant	o	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.	

Les	 famílies	 disposaran	 d’una	 llista	 de	 comprovació	 de	 símptomes.	 La	 família	 i/o	

l’alumne/a	ha	de	comunicar	al	centre	si	ha	presentat	febre	o	algun	altre	símptoma.	Es	

considera	 la	 implementació	 de	 mesures	 addicionals	 com	 la	 presa	 de	 temperatura	 a	

l’arribada	a	l’escola,	per	una	millor	organització	de	les	entrades	al	centre	la	temperatura	

es	 pren	 a	 l’aula	 just	 en	 arribar,	 cada	 aula	 disposa	 d’un	 termometre	 infrarroig	 d’ús	

exclusiu.	
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8. ENTRADES	I	SORTIDES	PER	NIVELLS	

	
Les	entrades	i	sortides	del	centre	es	faran	de	manera	esglaonada,	tenint	en	compte	el	

nombre	d’accessos	(4	en	total)	i	el	nombre	de	grups	estables	(15	en	total).	

Hem	identificat	tots	els	accessos	possibles	a	la	nostra	escola,	els	punts	d’entrada	i	

sortida	(i	els	punts	de	trobada),	assignant	grups	i	horàris	per	accedir	i	sortir	del	centre.	

Accessos	a	l’escola	i	punts	de	trobada	per	a	cada	grup	estable:	
	
A1:	porta	principal	de	l’escola	nº	29		

A2:	porta	pati	P3	

A3:	porta	pati	Gran	zona	A	

A4:	porta	pati	Gran	zona	B	

	

Accés	Infantil	(I3,	I4,	I5)	sense	pares/mares	al	recinte	escolar	i	punts	de	trobada:	
	
Entrades	al	matí:	

• I3:	per	A2	a	les	9h	
• I4	i	I5:	per	A3	a	les	9h	

Sortides	al	matí:	

• I3:	per	A2	a	les	13h	
• I4	i	I5:	per	A3	a	les	13h	

Entrades	a	la	tarda:	

• I3:	per	A2	a	les	15h	
• I4	i	I5:	per	A3	a	les	15h	

Sortides	a	la	tarda:	

• I3:	per	A2	a	les	17h	
• I4	i	I5:	per	A3	a	les	17h	

Punts	de	trobada	d’entrada	i	de	sortida	d’Infantil	(els	pares/mares	no	poden	accedir	al	
centre):	

I3:	Davant	porta	pati	P3	(senyalitzada)		

I4:	Davant	porta	pati	gran	zona	A	(senyalitzada)	

I5:	Davant	finestra	I5	(senyalitzada)	 	
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Accés	Primària	(1rp,	2np,	3rp	A	i	B,	4tp,	5èp	A	i	B,	6èp)	sense	pares/mares	al	recinte	

escolar	i	punts	de	trobada:	

Entrades	al	matí:	

• 1rp,	2np,:	per	A4	a	les	9:00	
• 3rp	A/B	i	4tp:	per	A1	a	les	9:00	
• 5è	A/B,	6è:	per	A1	a	9h		

Sortides	al	matí:	

• 1rp,	2np:	per	A4	a	les	13:00	
• 3rp	A/B	i	4tp:	per	A1	a	les	13:00	
• 5è	A/B,	6è:	per	A1	a	les	13:00	

	
Entrades	a	la	tarda:	

• 1rp,	2np:	per	A4	a	les	15:00	
• 3rp	A/B	i	4tp:	per	A1	a	les	15:00	
• 5è	A/B,	6è:	per	A1	15h			

Sortides	a	la	tarda:	

• 1rp,	2np:	per	A4	a	les	17:00	
• 3rp	A/B	i	4tp:	per	A1	a	les	17:00	
• 5è	A/B,	6è:	per	A1	a	les	17:00	

Punts	de	trobada	d’entrada	i	de	sortida	de	Primària	(els	pares/mares	no	poden	accedir	
al	centre).	Obligatòria	la	mascareta:	

1rp:	Davant	de	la	porta	pati	gran	zona	B	(senyalitzada)	

2np:	Davant	de	la	porta	del	menjador	(senyalitzada)	

3rp:	Sota	finestres	4t	primària	(senyalitzada)		

4tp:	Sota	finestres	sala	de	professors	(senyalitzada)	

5èp:	Vorera	2	carrer	Pérez	Moya	28	(senyalitzada)	

6èp:	Vorera	2	carrer	Pérez	Moya	30	(senyalitzada)	
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Accés	Secundària	(1rESO,	2nESO,	3rESO,	4tESO)	sense	pares/mares	al	recinte	escolar	i	

punts	de	trobada:	

Entrades	al	matí:	

• Tots	els	grups	d’ESO:	per	A1	a	les	8h	i	un	dia	a	les	8:30h	

	
Sortides	al	matí:	

• 1r	ESO	i	2n	ESO:	per	A1	a	les	12:50		
• 3r	ESO	i	4t	ESO:	per	A1	a	les	12:50	

Entrades	a	la	tarda:	

• 1r	ESO	i	2n	ESO:	per	A1	a	les	14:50h		
• 3r	ESO	i	4t	ESO:	per	A1	a	les	14:50h	

Sortides	a	la	tarda:	

• 1r	ESO	i	2n	ESO:	per	A1	a	les	16:50h	

• 3r	ESO	i	4t	ESO:	per	A1	a	les	16:50h	

• Divendres	a	les	16h	tots	els	grup	d’ESO	

	

*A	les	entrades	cada	grup	estable	es	reunirà	amb	el	seu	professor	en	el	punt	de	trobada	i	
de	manera	esglaonada	i	mantenint	distàncies	entre	grups	entraran	al	centre.	
*A	les	sortides	cada	grup	estable	anirà	acompanyat	del	seu	profesor	fins	el	punt	de	
trobada,	sortiran	mantenint	distàncies	entre	grups.	

	

Punts	de	trobada	d’entrada	i	de	sortida	de	Secundària	(els	pares/mares	no	poden	
accedir	al	centre).	Obligatòria	la	mascareta:	

1r	ESO:	Vorera	2	Pérez	Moya	26	(senyalitzada)	

2n	ESO:	Vorera	2	Pérez	Moya	22	(senyalitzada)	

3r	ESO:	Vorera	1	cantonada	Saboneria	(senyalitzada)	

4t	ESO:	Vorera	2	cantonada	Saboneria	(senyalitzada)	
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Condicions	generals:	
	
Els	alumnes	hauran	de	portar	la	mascareta.	Es	prohibeix	l’accés	als	pares/mares/tutors	a	

l’interior	del	 recinte	escolar.	Només,	 i	com	a	excepció,	podran	fer-ho	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	 (en	 situacions	 excepcionals)	 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	 a	 la	 nostra	 escola.	 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.	

9. CONCRECIÓ	AULES	i	ORGANITZACIÓ	DELS	GRUPS	ESTABLES	
	
Es	proposa	 l’organització	entorn	a	grups	de	convivència	estables.	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.	 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	l’integren.	Formaran	part	d’aquest	grup	estable	altres	

docents	 o	 personal	 de	 suport	 educatiu.	 Minimitzem	 el	 nombre	 de	 mestres	 i	

professors	 per	 aula.	 En	 cas	 de	 desdoblaments	 de	 grups	 es	 prioritzarà	 el	 criteri	

emocional	per	a	la	distribució	dels	alumnes.	

Aules	de	cada	grup	per	mantenir	la	màxima	estabilitat	possible	(traçabilitat):	
Etapa	infantil:	

• Les	seves	aules	habituals	(aula	única).	

Etapa	primària:	

• Les	seves	aules	habituals	(aula	única).	

• Aula	informàtica	per	5è	B:	amb	ventilació	i	desinfecció	

• Aula	de	desdoblament	planta	Baixa	per	3r	B.	

Etapa	secundària:	

• Les	seves	aules	habituals	

• Aula	Laboratori:	amb	ventilació	i	desinfecció	 	
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10. ORGANITZACIÓ	DE	L’ESPAI	D’ESBARJO	
	
La	sortida	al	pati	la	farem	esglaonada.	A	l’organització	horària	del	centre	hem	establert	

els	torns	d'esbarjo	en	funció	de	les	característiques	dels	nostres	patis,	tenint	en	compte	

que	hi	pot	haver	a	 la	 vegada	dos	grup	estables	 i	 que,	en	aquests	 casos,	el	pati	 estarà	

dividit	 en	 dos.	 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.	

Espais	de	pati	i	horaris:	
	
Etapa	infantil:	

• I3:	Pati	diari,	franja	de	11-12h	i	de	16-17h.	Disposen	d’un	pati	exclusiu.	

• I4:	Pati	diari,	franja	aproximada	de	11-12h	i	de	15-16.	Pati	Terrasseta.	

• I5:	Pati	diari,	franja	aproximada	de	10:30-11h	i	de	15-16.	Pati	Terrasseta	

*en	cas	de	coincidir	I4	i	I5	l’espai	de	Pati	es	dividirà	en	dos.	
	

Etapa	primària:	
	

• Pati	diari,	sortida	per	cicles	i	espai	dividit	en	2	sectors.	

Cicle	inicial:	franja	de	10-10:30h	

Cicle	mitjà:	franja	de	10:30-11h	

Cicle	superior:	franja	de	11-11:30h	

Etapa	secundària:	

• 1ESO	i	2ESO:	Pati	diari,	sortida	conjunta	i	espai	dividit	en	2	sectors.	Franja	de	
11:30h-12h.	

• 3ESO:	Pati	diari,	franja	de	11-11:30h.	Espai	Terrassa	ESO.	

• 4ESO:	Pati	diari,	franja	de	11:30-12h.	Espai	Terrassa	ESO.	

	

Els	 alumnes	 esmorzaran,	 obligatòriament,	 a	 les	 seves	 aules,	 cinc	 minuts	 abans	 del	

començament	del	seu	pati.		

No	podran	treure	menjar	al	pati	i	obligatòria	la	mascareta.	 	
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11. ORGANITZACIÓ	ACADÈMICA	/	MESTRES	I	PROFESSORS	DELS	GRUPS	
	
Etapa	infantil:	

• I3/Tutora:	Lali	Sorribas	(mestra	estable)	
• Altres	mestres:	

• Laia	Altimis	
• Gema	Martin	

	
• I4/Tutora:	Ester	Miravet	(mestra	estable)	

• Altres	mestres:	
• Gema	Martin	
• Navica	Nivela	

	
• I5/Tutora:	Rosa	Muñoz	(mestra	estable)	

• Altres	mestres:	
• Gema	Martin	
• Navica	Nivela	

Etapa	primària:	

• Primer	de	primària/Tutora:	Tere	Encinas	(mestra	estable)	
• Altres	mestres:	

• Navica	Nivela	
• Gloria	Sanchez	

• Segon	de	primària/Tutora:	Yolanda	Marfil	(mestra	estable)	
• Altres	mestres:	

• Navica	Nivela	
• Gloria	Sanchez	

• Tercer	de	primària	A/Tutora:	Maite	Cobos	(mestra	estable)	
• 	 	 Altres	mestres:	

• Navica	Nivela	
• Lidia	Bellón	

• Tercer	de	primària	B/Tutora:	Eulàlia	González	(mestra	estable)	
• Altres	mestres:	

• Maite	Cobos	
• Gloria	Sanchez	

	
• Quart	de	primària/Tutora:	Mercè	Sendròs	(mestra	estable)	

• Altres	mestres:	
• Navica	Nivela	
• Gloria	Sanchez	

• Cinquè	de	primària	A/Tutora:	Lidia	Bellón	(mestra	estable)	
• Altres	mestres:	

• Noemí	Gascón	
• Navica	Nivela	
• Gloria	Sanchez	
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• Cinquè	de	primària	B/Tutora:	Noemí	Gascón	(mestra	estable)	
• Altres	mestres:	

• Lidia	Bellón	
• Gloria	Sanchez	

	
• Sisè	de	primària/Tutor:	Zulema	Gutierrez	(mestre	estable)	

• Altres	mestres:	
• Gloria	Sanchez	
• Navica	Nivela	

	
Etapa	secundària:	

• Primer	ESO/Tutores:	David	Ortiz	
• Altres	professors:	Mar	Navarro,	Daniel	Pujol,	Jordi	Laguna,	Mohssine	

Bibiche,	Núria	Iglesias.	
	

• Segon	ESO/Tutores:	Mohssine	Bibiche	
• Altres	professors:	Raúl	Garcia,	Daniel	Pujol,	Jordi	Laguna,	Iñaki	Burgués,	

David	Ortiz.	
	

	
• Tercer	ESO/Tutores:	Jordi	Laguna	

• Altres	professors:	Raúl	Garcia,	Daniel	Pujol,	Mohssine	Bibiche,	Iñaki	
Burgués,	David	Ortiz,	Núria	Iglesias.	

	
• Quart	ESO/Tutores:	Raúl	Garcia	

• Altres	professors:	Jordi	Laguna,	Daniel	Pujol,	Mohssine	Bibiche,	Iñaki	
Burgués,	David	Ortiz,	Núria	Iglesias.	

	
12. RELACIÓ	AMB	LA	COMUNITAT	EDUCATIVA	

	
	

• Les	 reunions	amb	el	Consell	Escolar	 seran	 telemàtiques	 i	excepcionalment	
presencials	mantenint	totes	les	mesures	de	seguretat	i	no	superant	el	límit	
de	10	persones	asistents.	

• El	Pla	d’organització	de	les	famílies,	que	ha	estat	aprovat	pel	C.Escolar,	s’ha	
enviat	per	missatgeria	interna	(Clickedu)	a	totes	les	famílies	amb	data	4	de	
setembre	 2020.	 L’escola	 ha	 organitzat	 reunions	 telemàtiques	 per	 cicles	
durant	 la	 primera	 setmana	 de	 curs	 per	 resoldre	 possibles	 dubtes	 que	
poguessin	sorgir.	

• Les	reunions	amb	les	 famílies,	de	tutoria,	generals	del	curs,	o	especifiques	
com	 les	 del	 servei	 de	 psicologia	 del	 centre	 es	 faran	 principalment	
telemàtiques	i	excepcionalment	presencials	(només	amb	un	adult).	

• La	comunicació	amb	les	 famílies	es	 farà	a	través	de	 la	missatgeria	 interna,	
via	telefònica,	i	telemàticament.	
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13. MENJADOR		

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

de	l’activitat	lectiva,	s’organitza	en	els	espais	habilitats	a	tal	efecte	i	en	el	Laboratori.	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.	

• Els	integrants	d’un	mateix	grup	estable	seuran	junts	en	una	o	més	taules.	Cal	

mantenir	la	separació	entre	les	taules	de	grups	diferents.	

• En	cas	que	en	una	mateixa	taula	hi	hagi	alumnes	de	més	d’un	grup	caldrà	deixar	

una	cadira	buida	entre	ells	per	garantir	la	distància.	

• En	funció	de	la	demanda	d’aquest	servei,	realitzarem	torns	per	evitar	la	

coincidència	d’un	gran	nombre	d’infants	en	un	mateix	espai.	

• Entre	torn	i	torn	cal	fer	la	neteja,	desinfecció	i	ventilació	del	menjador.		

• Cal	garantir	el	rentat	de	mans	abans	i	després	de	l’àpat.	

• El	menjar	s’ha	de	servir	en	plats	individuals,	evitant	compartir-lo	(no	es	posaran	

amanides,	ni	setrilleres,	ni	cistelles	del	pa	al	centre	de	la	taula).	

• L’aigua	estarà	en	una	gerra	i	serà	una	persona	adulta	responsable	qui	la	serveixi.	

• El	professorat	 i	el	personal	d’administració	 i	 serveis	del	centre	podrà	 fer	ús	del	

servei	 de	 menjador	 escolar	 sempre	 que	 sigui	 possible	 la	 seva	 ubicació	 en	 un	

espai	clarament	diferenciat	de	l’ocupat	per	l’alumnat	i	mantenint	en	tot	moment	

la	 distància	 de	 seguretat	 d’1,5	 metres	 entre	 els	 adults	 i	 amb	 l’alumnat.	 El	

professorat	i	el	personal	d’administració	i	serveis	han	d’utilitzar	obligatòriament	

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

• Les	activitats	posteriors	als	àpats	s’han	de	realitzar,	preferiblement,	a	l’aire	lliure,	

amb	ocupació	diferenciada	d’espais	per	a	cada	grup	estable.	Quan	això	no	sigui	

possible	 cal	 fer	 ús	 de	 la	 mascareta.	 Els	 alumnes	 d’infantil	 utilitzaran	 la	 seva	

pròpia	 aula.	 Els	 alumnes	 d’ESO	 l’espai	 Laboratori.	 El	 pati	 estarà	 dividit	 en	 dos	

sectors	per	la	primària.	 	
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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.	

També	cal	garantir	la	neteja,	la	desinfecció	i	ventilació	dels	espais	abans	i	després	

de	la	seva	utilització.	

	
	

Torns	de	menjador:		
	

TORNS	 UBICACIÓ	DINAR	 GRUPS	ALUMNES	

12:50-13:50 MENJADOR INFANTIL+ 1R,2N,3R PRIMÀRIA 
14:00-14:40 MENJADOR 4T,5è,6è PRIMÀRIA 
14:00-14:40 LABORATORI ESO 
14:15-14:40 MENJADOR PERSONAL DEL CENTRE 
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14. PLANIFICACIÓ	DE	LA	VENTILACIÓ,	NETEJA	I	DESINFECCIÓ	

L’escola	disposa	d’un	pla	de	ventilació,	neteja	i	desinfecció	amb	tots	els	aspectes	a	tenir	

en	 compte,	 basat	 en	 les	 recomanacions	 del	 Departament	 de	 Salut	 que	 detallemt	 a	

continuació:	

Neteja	i	desinfecció:		

• L’empresa	encarregada	de	la	neteja	de	l’escola	SERRA	és	“TOT	NET”.	

• Només	s’utilitzen	els	desinfectants	apropiats.	

• La	neteja	es	fa	de	forma	prèvia	a	la	desinfecció.	

• La	 freqüència	 de	 la	 neteja	 i	 desinfecció	 és	 diària	 a	 excepció	 dels	 lavabos	

compartits	i	l’espai	vestíbul	que	es	realitza	dues	vegades	al	dia.	Amb	el	sobrecost	

important	que	això	suposa.	

• La	 desinfecció	 de	 material,	 ordinadors,	 baranes,	 manetes	 de	 porta,	 taules	 i	

cadires,	 etc	 tot	 i	 ser	 dels	 grups	 estables	 es	 realitza	més	d’una	 vegada	 al	 dia	 o	

després	de	cada	ús.	

• En	l’espai	del	menjador	es	realitza	la	neteja	i	desinfecció	diàries	i	entre	torns.	

Ventilació:	

• La	ventilació	de	l’aula	ha	de	ser	de	mínim	de	10m	3	vegades	al	dia	i	a	l’entrada	i	

sortida	dels	alumnes.	Prioritzarem	deixar	les	finestres	obertes	durant	tota	la	

classe	i	sobretot	durant	els	30m	que	dura	l’esbarjo.	

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

preveure	que	en	cada	canvi	de	grup	cal	fer	una	neteja	i	desinfecció	i	 la	ventilació	abans	

de	l’ocupació	de	l’espai	per	un	altre	grup.	

	
Pel	 que	 fa	 a	 la	 gestió	 dels	 residus	 s’incorporarà	 una	 zona	 específica	 com	 a	 punt	 de	
reciclatge	de	mascaretes.	
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15. ACTIVITATS	EXTRAESCOLARS	I	ACOLLIDA	

	
	
	
Extraescolars:	
	
	

• L’escola	oferirà	les	mateixes	extraescolars	que	el	curs	passat.	
• És	mantindrà	la	distància	interpersonal	i	la	mascareta	també	serà	obligatòria.	
• S’aplicaran	les	mesures	de	seguretat	generals	que	s’apliquen	al	centre	i	les	mesures	

específiques	en	funció	de	la	tipologia	de	l’extraescolar.	
• En	la	mesura	del	possible	es	formaran	grups	estables	de	participants.	

• S’organitzaran	reunions	telemàtiques	per	informar	dels	detalls	de	cada	
extraescolar.	

	
Acollida	i	Permanència:	

	
	

• El	Servei	d’Acollida	i	Permanència	es	realitzarà	en	l’espai	de	menjador.	
• Un	cop	els	alumnes	marxin	es	procedirà	a	la	neteja	i	desinfecció	de	l’espai.	
• Els	alumnes	han	d’anar	amb	mascareta	a	excepció	d’infantil.	
• Es	prendrà	la	temperatura	en	el	moment	de	l’accès.	
• Els	alumnes	s’han	de	posar	gel	a	l’entrada	i	a	la	sortida	del	Servei	d’Acollida.	
• Cada	grup	estable	estarà	en	una	taula	diferent.	
• Els	alumnes	no	poden	compartir	el	material.	Hauran	de	portar	el	seu	propi.	
• Quan	finalitzi	el	període	d’acollida,	els	infants	són	acompanyats	pel	responsable	a	

la	seva	aula	o	tutor	de	referència.	
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16. REUNIONS	DELS	ÒRGANS	UNIPERSONALS	I	DE	GOVERN	
	
	
Totes	les	reunions	entre	el	personal	del	centre	es	faran,	en	la	mesura	del	possible,	de	
manera	telemàtica.	
En	cas	que	es	facin	presencialment	es	compliran	totes	les	mesures	de	seguretat	
establertes	i	es	prioritzaran	aquelles	en	les	que	no	asisteixin	més	de	10	persones.	
	
	
17. PLA	DE	TREBALL	DEL	CENTRE	EDUCATIU	EN	CONFINAMENT	

	
• En	cas	de	confinament	d’un	alumne	tant	en	espera	dels	resultats	de	 la	PCR	(24h-

48h)	com	amb	resultat	negatiu	però	amb	confinament	de	14	dies	per	ser	contacte	
estret,	es	farà	un	seguiment	personalitzat	de	les	tasques	fetes	a	l’aula	segons	el	seu	
horari,	 coordinat	pel	 tutor	 corresponent	 i	 supervisat	 pel	 Cap	d’estudis	 de	 l’etapa	
que	correspongui.	La	via	de	comunicació	serà	la	intranet	escolar	(Clickedu).	
	

• En	cas	de	confinament	de	varis	alumnes	d’un	mateix	grup	 (a	partir	de	5	alumnes	
confinats	aproximadament)	però	el	 seu	grup	estable	no	està	confinat	 i	 segueix	al	
centre,	aleshores	els	professors,	seguint	l’horari	d’aula,	es	conectaran	amb	aquests	
alumnes	 via	 telemàtica	 (aplicació	 Zoom)	 durant	 la	 classe	 del	 grup	 estable	
corresponent.	 Per	 a	 realitzar	 el	 seguiment	 la	 via	 de	 comunicació	 serà	 la	 intranet	
escolar	(Clickedu).	

	
• En	 cas	 de	 confinament	 d’un	 grup	 estable	 se	 seguirà	 l’horari	 habitual	 de	manera	

telemàtica	 (aplicació	 Zoom).	 La	 via	 de	 comunicació	 serà	 la	 intranet	 escolar	
(Clickedu).	

	
• En	cas	de	confinament	 total	de	 l’escola	es	 seguirà	 com	a	mínim	el	pla	pedagògic	

que	ja	es	va	utilitzar	en	el	darrer	confinament	i	que	detallem	a	continuació.	La	via	
de	comunicació	serà	la	intranet	escolar	(Clickedu).	

	
PLANIFICACIÓ	TELEMÀTICA	A	EDUCACIÓ	INFANTIL	

MATÈRIES:	
Les	matèries	 que	 es	 treballen	 durant	 aquest	 període	 de	 confinament	 a	 infantil	 són:	 Llenguatge	
verbal,	 Llenguatge	 matemàtic,	 Descoberta	 d’un	 mateix	 i	 de	 l’entorn,	 Llenguatge	 musical,	 Taller	
d’experiments,	Llenguatge	plàstic,	Psicomotricitat	i	Anglès.	
	

RECURSOS:	
Els	recursos	emprats	varien	en	funció	del	curs	i	de	la	materia.	Són	els	següents:	

- Fitxes	preparades	per	les	mestres	

- Fitxes	de	Santillana	

- Fitxes	i	activitats	interactives	de	l’Aplicació	Eureka	–	Santillana	

- Fitxes	i	activitats	d’altres	webs	

- PDF’s	 	
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- Xtec/Jclic	

- Edu365.cat	

- Youtube	

- Pinterest	

- Vedoque	

- Directes	o	videos	d’instagram	

- PPT	

- Slidershare	

- Altres	webs	de	jocs	

- Lectures	preparades	per	la	mestra	

- Banc	d’imatges	de	Google	

- Edufichas	

- Blog	d’anglès	

- Webs	d’anglès:	Education	web,	sesame	street	games,	angles365,	britishcouncil	web…	

- Videos/audios	fets	per	les	Mestres	

	
Aquesta	planificació	pot	variar	en	funció	de	les	circumstàncies	del	moment.	

	

PLANIFICACIÓ	TELEMÀTICA	PRIMÀRIA	

MATÈRIES	

Les	matèries	que	es	treballen	durant	aquest	període	d’aïllament	a	Primària	són:	

Llengua	catalana,	Llengua	castellana,	Llengua	anglesa,	Matemàtiques,	

Medi	Natural,	Medi	Social	,	Plàstica,	Música,	Ed.	Física,	Francès,	Teatre	en	anglès	i	CB	llengua.	

	
	

RECURSOS		

Els	recursos	que	estem	utilitzant	per	donar	les	classes	els	detallem	a	continuació	i	varien	segons	la	

matèria	i	el	curs.		

-	Llibre	de	text		

-	Llibre	digital	

-	Blocs	de	cicle	

-	Bloc	d’anglès	

-	APP	de	GO	mòbil	

-	Vídeos	educatius	de	YOUTUBE	i	altres	plataformes	

-	Curts	i	àudios	per	fer	comprensions	orals	

-	Fitxes	interactives	o	per	imprimir	 	
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-	Power	Points	

-	Jocs	on-line	

-	Kahoot	(activitats	on-line)	

-	Genially	(presentacions	digitals)	

-	Educaplay	(plataforma	per	crear	activitats	educatives)	

-	J.Clic	(activitats/jocs	Multimèdia)	

-	Kahoot	(qüestionaris	on-line)	

-	Quizizz	(qüestionaris	on-line)	

-	Koalatext	resources	(joc	per	respondre	preguntes)	

-	Edpuzzle	(vídeos	amb	preguntes	integrades	de	comprensió)	

-	Classes	per	vídeo	conferència	(ZOOM)	

-	Tutories	personalitzades	

*	Aquesta	planificació	pot	variar	en	funció	de	les	circumstàncies	del	moment.	

	
PLANIFICACIÓ	TELEMÀTICA	ESO	

	
MATÈRIES	
	
Les	matèries	 que	 es	 treballen	 durant	 aquest	 període	 d’aïllament	 a	 l’ESO	 són:	 Llengua	 catalana,	
Llengua	 castellana,	 Llengua	 anglesa,	Matemàtiques,	 Ciències	 Socials,	 Biologia	 i	 Geologia,	 Física	 i	
Química,	Tecnologia,	Cultura	i	Valors,	Medi	Ambient	i	Francès.	
	
RECURSOS	
	
Els	recursos	emprats	varien	en	funció	de	les	matèries	i	del	curs	de	l’etapa.	Són	els	següents:	

• Llibre	de	text	
• Llibre	digital	
• Dossiers	de	l’escola	
• Llibres	de	lectura	del	Pla	de	Lectura	de	l’escola	
• Fitxes	de	treball	en	versió	pdf	
• Ppt	del	nous	temaris	
• Tutories	personalitzades	
• Classes	per	vídeo	coferència	
• Activitats	interactives	on-line	(Proyecto	Biosfera,	...)	
• Jocs	didàctics	interactius	(Didactalia,	...)	
• Petits	treballs	de	recerca	individuals	pautats	i	amb	els	links	corresponents	
• Visualització	de	documentals	pedagògics	amb	activitats	per	tal	de	facilitar	la	comprensió	
• Tutorials	explicatius	creats	pels	professors	
• Tutorials	explicatius	de	youtube	 	



28	

cc	

	

	
• Propostes	de	pràctiques	científiques		
• Participació	en	la	campanya	Cartes	a	l’Hospital	de	Terrassa	per	als	malalts	de	coronavirus	

	
*Aquesta	planificació	pot	variar	en	funció	de	les	circumstàncies	del	moment.	

 
 
 
18. PUBLICACIÓ	DEL	DOCUMENT	

	
	

Aquest	Pla	d’Obertura	queda	a	disposició	de	la	Inspecció	i	es	publicarà	a	la	nostra	pàgina	

web	per	a	coneixement	de	totes	les	famílies.	

	

Aquest	 document	 resta	 obert,	 i	 pot	 patir	 modificacions	posteriors	 en	 funció	 de	

l’experiencia	en	l’aplicació	de	les	mesures,	en	relació	a	instruccions	del	Departament	de	

Salut	que	considerin	que	són	revisables	i	segons	l’evolució	de	la	situació	de	Pandèmia.	

	

Les	 possibles	 modificacions	 es	 comunicaran	 a	 les	 famílies	 a	 través	 de	 la	 missatgeria	

interna	de	la	nostra	intranet	de	centre	(Clickedu)	en	la	major	brevetat	possible.	

	

Pla	d’obertura	aprovat	al	Consell	Escolar	el	04/09/2020.	

	

19. PETICIÓ	FORMAL	DE	DOTACIÓ	
	

Amb	data	de	14/09/2020	 la	Direcció	de	 l’escola	 fa	una	petició	 formal	a	 la	 inspecció	del	

centre,	 el	 Sr.	 Carles	 Torres,	 d'una	 dotació	 extra	 de	 30h	 d'una	Mestra	 de	 Primària	per		

l’escola	SERRA	i	aixi	poder	fer	front	de	manera	correcta	a	la	situació	de	Pandèmia	COVID-

19.	

Actualment,	amb	l’assignació	d’una	única	dotació	es	considera	insuficient	i	ens	preocupa.	

Estem	a	l’espera	de	resposta.	
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20. ANNEXES	
	

	

• Pla	 actuació	 mesures	 generals,	 entrades	 i	 sortides,	 punts	 de	 trobada,	

menjador,	acollida,	permanència,	extraescolars,	secretaria.	

• Pla	actuació	mesures	professors.	

• Salut_Escola	CARTA	a	les	famílies.	(En	document	adjunt)	

• Salut_Escola	annex	famílies.	(En	document	adjunt)	
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PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	
MESURES	GENERALS	

	
1. Des	 d’un	 punt	 de	 vista	 de	 salut,	 té	 molta	 més	 importància	 centrar	 els	 esforços	

organitzatius	 a	 garantir	 l’estabilitat	 i	 l’estanquitat	 de	 cada	 grup,	 amb	 la	 finalitat	 de	
preservar	la	capacitat	de	traçabilitat,	que	no	pas	a	fixar	el	nombre	d’integrants	de	grup.	

Tenint	 en	 compte	 que	 les	 aules	 són	molt	 amples	 i	 garanteixen	 una	 distància	mínima	 d´1m	
entre	 alumnes,	 els	 grups	 estables	 s’organitzaran	 mantenint	 les	 seves	 ràtios	 actuals,	
excepte	 3r	 i	 5è	 de	 primària	 ja	 que	 el	 nombre	 d’alumnes	 és	més	 elevat.	 S’han	 habilitat	
nous	espais	per	aquests	desdoblaments.	

	
2. A	 més	 es	 reforçarà	 la	 neteja	 i	 desinfecció	 de	 les	 aules	 i	 espais	 comuns	 del	 centre	 i	 es	

garantirà	l’accés	a	gel	hidroalcohòlic	i/o	sabó	allà	on	sigui	necessari	(aules,	patis,	entrades	i	
sortides,	lavabos,	...).	

	
3. La	 ventilació	de	 les	 aules	 serà	d’un	mínim	de	10	minuts,	 3	 vegades	al	dia;	 i	 a	 l’entrada	 i	

sortida	dels	alumnes.	Es	prioritzarà	deixar	les	finestres	obertes	durant	tota	la	classe.	
	
4. Dins	el	pla	de	neteja	de	l’escola	es	preveu	incrementar	la	desinfecció	dels	serveis	sanitaris	

durant	les	hores	del	migdia.	
	
5. La	utilització	de	mascareta	serà	obligatòria	en	tot	el	recinte	i	per	tot	el	personal	i	alumnes,	

exceptuant	els	petits	d’infantil	(P3,	P4	i	P5).	La	mascareta	haurà	de	ser:	la	blava	quirúrgica	
o	de	tela	homologada.	Cada	alumne	haurà	de	portar	una	bosseta	o	necesser	marcat	amb	el	
seu	nom,	per	desar-la	en	els	moments	d’àpats.	

	
6. S’incorporarà	material	gràfic	i	cartells	per	senyalitzar	espais	i	fer	recomanacions	d’higiene	i	

seguretat.	
	
7. Tot	 el	 personal	 del	 centre	 tindrà	 sempre	 a	 mà	 un	 kit	 de	 protecció	 (EPI)	 per	 garantir	 la	

higiene	i	protecció	(mascareta,	gel,	esprai	desinfectant...)	
	
8. Cada	 dia	 els	 professors	 prendran	 la	 temperatura	 dels	 alumnes	 amb	 un	 termòmetre	

d’infraroig.	En	cas	de	temperatura	 igual	o	superior	a	37,5	ºC	s’aplicarà	el	protocol	Covid-
19.	

	
9. Les	 reunions	 de	 pares	 seran	 telemàtiques	 i	 les	 tutories	 amb	 pares	 seran	 o	 bé	

telefònicament,	videoconferència	o	amb	cita	prèvia	en	casos	molt	puntuals.	
	
10. Els	 alumnes	 esmorzaran	 a	 la	 seva	 aula	 i	 hauran	 de	 portar	 de	 casa	 una	 ampolla	 d’aigua	

marcada	amb	el	nom.	
	
11. El	 pati	 gran	 estarà	dividit	 en	dos	 espais,	 un	per	 cada	 grup	estable.	 Cada	espai	 disposarà	

d’una	 font	 amb	 aixetes	 pel	 rentat	 de	 mans	 i	 reomplir	 les	 ampolles	 d’aigua.	 A	 més,	 els	
professors	posaran	gel	als	alumnes	abans	i	després	d´anar	al	pati.	
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12. Enguany	 i	 fins	que	no	ens	 autoritzin,	 no	es	podrà	 celebrar	 cap	 festa	 tal	 i	 com	 les	 fèiem:	

Castanyada,	Nadal,	...	
	
13. En	els	aniversaris	no	es	podrà	repartir	cap	detall	entre	els	nens.	

	
14. Les	entrades	i	sortides	s’organitzen	esglaonadament	i	per	diferents	accessos	a	l’escola	per	

tal	d’evitar	l’aglomeració	d’alumnes.	Es	limitarà	el	contacte	entre	diferents	grups	estables	
dins	 l’escola	 i	es	farà	sempre	respectant	 les	mesures	de	seguretat	(mascareta	 i	distància)	
que	s’hauran	de	mantenir	en	els	passadissos,	patis	i	altres	espais	comuns.	

	
15. El	nombre	de	professors	per	aula	es	limitarà.	
	
16. Les	famílies	hauran	de	signar	una	declaració	de	responsabilitat	que	facilitarà	l’escola.	Cada	

alumne	haurà	de	portar	signada	el	primer	dia	d’escola	i	lliurar-la	al	seu	tutor.	
	
17. Us	recordem	que	l’assistència	a	l’escola	és	imprescindible.	

	
	
	
	
	
Qualsevol	modificació	i/o	actualització	d’aquestes	mesures	de	seguretat	se	us	notificarà		en	la	

major	brevetat	possible.	
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PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	
ENTRADES	I	SORTIDES	DEL	CENTRE	

Ø La	mascareta	és	obligatòria	al	carrer,	en	l’accés	al	centre	i	dins	tots	els	
espais	de	l’escola	a	excepció	dels	alumnes	d’infantil	que	és	opcional.	

INFANTIL	
P3:		pati	petit.		
-Aforament	màxim	dins	del	Pati	de	3	adults	(1	adult	per	nen).	
-La	cua	d’espera	s’ha	de	fer	a	 la	vorera,	haureu	d’esperar	el	vostre	

torn.	
-Mentres	espereu	el	vostre	torn	us	heu	de	posar	gel.	
-Heu	de	mantenir	distància	de	seguretat.	
	
P4	i	P5:	pati	gran.		
-Els	pares	entreu	a	deixar	el	vostre	fill/a	(1	adult	per	nen)	per	la	zona	

esquerra	del	Pati	Gran.	
-Espereu	 el	 vostre	 torn	 davant	 del	 cartell	 “Esperi	 el	 seu	 torn”	 fins	

que	l’alumne	del	davant	ha	entrat	a	l’aula.		
-Mentre	espereu	el	torn	poseu-vos	gel.	
-Les	entrades	han	de	ser	molt	ràpides	i	no	es	poden	fer	consultes	a	

la	mestra.	Per	comunicar-se	amb	ella	ho	heu	de	fer	per	l’agenda,	
missatgeria	interna	de	Clickedu	o	el	telèfon	de	l’escola.	

PRIMÀRIA:	
	
1r	i	2n:	pati	gran.	
-Els	pares	NO	podeu	entrar	al	Pati	Gran.	
3r,	4t,	5è	i	6è:	
-Porta	principal	(secretaria).	
-Aquest	curs	NO	farem	files	al	pati.		
-Els	 alumnes	 esperen	 en	 el	 PUNT	 DE	 TROBADA	 fins	 que	 el	 seu	

tutor/mestre	els	vagi	a	buscar.		
-A	la	sortida,	el	mestre	portarà	als	alumnes	al	punt	de	trobada	on	les	

famílies	estaran	esperant.		
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ESO:	
-Entrada	i	sortida	per	Secretaria	(porta	principal)	
-Es	posaran	el	gel	a	cada	entrada	i	sortida.		
-Els	alumnes	no	poden	quedar-se	a	secretaria	ni	a	 la	porta.	Han	de	

marxar	el	més	ràpid	possible.	
-Si	han	d’esperar	un	germà	cal	que	ho	 facin	en	el	punt	de	 trobada	

del	germà.	
-Aquest	curs	NO	farem	files	al	pati.		
-Els	alumnes	esperen	en	el	PUNT	DE	TROBADA	a	
fins	que	el	seu	professor	els	vagi	a	buscar.		
-A	la	sortida,	el	professor	portarà	als	alumnes	al	punt	de	trobada	on	

les	famílies	estaran	esperant.		
-L’horari	 de	 l’ESO	 es	 facilitarà	 als	 alumnes	 el	 primer	 dia	 de	 classe.	

Enguany	l’horari	de	les	sortides	i	de	les	entrades	pot	ser	diferent	
al	d’infantil	i	primària.	

	
	
	
	
	

Ø Horari	d’infantil:	de	9h	a	13h	i	de	15h	a	17h.	
	
	

Ø Horari	primària:	de	9h	a	13h	i	de	15h	a	17h.	
	
	

Ø El	primer	dia	de	classe	l’ESO	entrarà	a	les	8:45h.	
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PUNTS	DE	TROBADA	DEL	CARRER	

	
	

P3.	Davant	de	la	porta	de	P-3	(Pati	petit).	
P4.	Davant	la	porta	del	pati	gran	(costat	esquerra).	

P5.	Sota	de	les	finestres	de	l’aula	de	P5.	
1r.	Davant	la	porta	del	pati	gran	(costat	dret).	

2n.	Davant	de	la	porta	del	menjador.	
3r	.	Sota	les	finestres	de	4t	de	primària.	
4t.	Sota	les	finestres	de	la	sala	de	profes.	

5è.	C/Pérez	Moya	núm.	28.	
6è.	C/Pérez	Moya	núm.	30.	

1r	ESO.	C/Pérez	Moya	núm.26	
2n	ESO.	C/Pérez	Moya	núm.22	

3r	ESO.	C/Pérez	Moya/	cantonada	amb	Saboneria.	(paperera)	
4t	ESO.	C/Pérez	Moya/	cantonada	amb	Saboneria	

	
	
	
	
	

Ø Recordeu	respectar	la	distància	de	seguretat	mentre	esteu	esperant	al	
punt	de	trobada	i	fer	ús	de	la	mascareta.	
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PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	
MENJADOR	

	
El	 servei	 de	 menjador	 es	 continuarà	 oferint	 i	 s’organitzarà	 en	 els	 espais	
habilitats	per	tal	efecte	(espai	menjador	i	espai	laboratori)	

	
Es	faran	2	torns.			

																				1r	:	Infantil	+	1r,	2n	i	3r.										2n:	4t,	5è,	6è,	ESO	+	Professors.	
																												(12:50-13:50h)	 	 	 										(14-	14:40h)	
	

• Entre	 els	 diferents	 torns	 el	 menjador	 es	 netejarà,	 desinfectarà	 i	 es	
ventilarà.	

• Els	alumnes	d’ESO	utilitzaran	l’espai	del	laboratori.	
• Els	alumes	de	P3,	P4	i	P5	aniran	a	la	seva	aula	després	de	dinar.	
• 	Els	alumnes	de	primària	estaran	al	pati	gran	amb	mascareta	separats	

per	 una	 tanca.	 A	 un	 espai	 1r,	 2n	 i	 3r	 	 i	 a	 l’altre	 4t,	 5è	 i	 6è.	 Aniran	
alternant	 els	 espais	 en	 dies	 diferents	 per	 poder	 disposar	 de	 les	
diferents	zones	de	joc.		

• Els	monitors	dinaran	a	les	15h.	
• Dins	l’espai	de	menjador	coincidiran	diferents	grups	estables	però	cada	

grup	disposarà	de	la	seva	taula	i	en	cap	cas	es	barrejaran	els	diferents	
grups.	

• Es	rentaran	les	mans	abans	i	després	de	dinar.	
• Els	alumnes	no	es	podran	rentar	les	dents.	
• No	es	posaran	amanides,	ni	setrilleres,	ni	cistelles	de	pa	ni	gerra	d’aigua	

al	 centre	 de	 la	 taula.	 Un	 monitor	 serà	 el	 responsable	 de	 servir	
individualment	.	

• L’espai	utilitzat	pel	professorat	 i	personal	del	 centre	estarà	clarament	
diferenciat	de	l’ocupat	per	l’alumnat.	

	
Els	recordem	que	segueix	vigent	l’opció	del	menú	per	emportar	
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PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	

ACOLLIDA	I	PERMANÈNCIA	
	
	

• El	Servei	d’Acollida	es	realitzarà	en	l’espai	de	menjador.	
• Els	alumnes	han	d’anar	amb	mascareta	a	excepció	d’infantil.	
• Es	prendrà	la	temperatura	en	el	moment	de	l’accès.	
• Els	alumnes	s’han	de	posar	gel	a	l’entrada	i	a	la	sortida	del	Servei	

d’Acollida.	
• Cada	grup	estable	estarà	en	una	taula	diferent.	
• Els	alumnes	no	poden	compartir	el	material.	Hauran	de	portar	el	seu	

propi.	
• Quan	finalitzi	el	període	d’acollida,	els	infants	són	acompanyats	pel	

responsable	a	la	seva	aula	o	tutor	de	referència.	
	
	
	
	
	

PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	
EXTRAESCOLARS	

	
	

• L’escola	oferirà	les	mateixes	extraescolars	que	el	curs	passat.	
• És	mantindrà	la	distància	interpersonal	i	la	mascareta	també	serà	

obligatòria.	
• S’aplicaran	les	mesures	de	seguretat	generals	que	s’apliquen	al	centre	i	

les	mesures	específiques	en	funció	de	la	tipologia	del	extraescolar.	
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PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	
SECRETARIA	

	
• L’aforament	a	la	Secretaria	del	centre	estarà	restringit	i	serà	de	dues	

persones.	
• Haureu	d’esperar	el	vostre	torn	a	la	vorera.	
• Serà	obligatori	l’ús	de	gel	abans	d’entrar	i	la	utilització	de	la	mascareta.	
• Haureu	d’entrar	per	la	zona	d’entrada/Desinfecció.	
• Les	 gestions	 a	 secretaria	 es	 faran	 un	 cop	 els	 alumnes	 hagin	 fet	 les	

entrades	i	sortides.	Cal	que	l’espai	estigui	lliure	d’alumnes.		
• Agrairem	 que	 qualsevol	 gestió	 que	 es	 pugui	 fer	 via	 telefònica	 trieu	

aquesta	opció	per	tal	d’evitar	les	aglomeracions	dins	del	centre.		
Telèfon	de	l’escola:	937.102.497	–	626.880.323	
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PLA	D’ACTUACIÓ	EN	EL	MARC	DE	LA	PANDÈMIA	

MESURES	I	PROTOCOL	PELS	PROFESSORS	
	

1. Ús	 obligatori	 de	 la	mascareta	 a	 les	 aules	 i	 tots	 els	 espais	 comuns	 de	 l’escola,	
s’utilitzarà	exclusivament	la	mascareta	facilitada	per	l’escola.	
	

2. Tenir	sempre	a	mà	el	KIT	de	protecció	(EPI)	que	proporciona	l’escola.	
	

3. A	 la	 Sala	 de	 Professors	 mantenir	 la	 distància	 de	 seguretat	 amb	 els	 altres	
companys	 i	 en	 cas	 de	 fer	 servir	 material	 d’ús	 comú	 tenir	 la	 precaució	 de	
desinfectar-lo	a	 l’acabar.	ESO	(desdoblament	segona	planta),	 INF	 i	PRIM	(sala	
profes-espai	despatx	cap	d’estudis).	
	

4. Les	nostres	 reunions	seran	per	etapes	o	 telemàtiques,	excepcionalment	algun	
claustre	general.	
	

5. Enguany	les	reunions	de	pares	seran	telemàtiques	i	les	tutories	amb	pares	o	bé	
telefònicament,	 videoconferència	 o	 amb	 cita	 prèvia	 en	 casos	 molt	 puntuals.	
Caldrà	omplir	el	full	d’entrevista	i	indicar	com	s’ha	dut	a	terme.		
	

6. El	 torn	de	menjador	pels	mestres	començarà	a	 les	14:15h	 i	menjarem	en	una	
taula	 a	 part,	 però	 compartint	 torn	 amb	 alumnes.	 Recordeu	 la	 modalitat	 del	
menjar	per	emportar.	
	

7. Els	monitors	de	menjador	aniran	a	 les	aules	d’infantil,	1r,	2n	 i	3r	a	buscar	els	
alumnes	a	les	12:50h.	

8. Al	migdia,	cal	acompanyar	als	alumnes	que	es	queden	a	dinar	al	pati	gran	i	allà	
els	monitors	els	estaran	esperant.		
	

9. Els	monitors	d’acollida	repartiran	els	alumnes	per	les	corresponents		aules.	
	

10. No	es	podran	fer	tallers	d’entitats	externes	a	l’aula.	NO	pot	entrar	ningú		que	no	
sigui	del	grup	estable	o	dels	mestres	que	entren	a	donar	classe.	
	

11. Els	primers	dies	cal	que	fem	un	treball	d’adaptació	i	conscienciació	del	nou	curs	
presencial	(temari	i	nova	normativa	).	

12. Treballar	a	nivell	emocional	amb	els	alumnes	la	nova	situació	i	possible	dol	per	
la	pèrdua	d’algun	familiar.		
	

13. No	es	podran	celebrar	 festes	 tal	 i	 com	 les	 feiem:	castanyada,	 carnaval,concert	
de	Nadal,etc	

14. En	els	aniversaris	no	es	podrà	repartir	cap	detall	entre	els	nens.	 	
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15. Les	Sortides	i	Excursions	es	poden	fer	però	s’han	de	prioritzar	les	que	es	fan	a		

l’aire	lliure.	
16. Els	 professors	 prendrem	 la	 temperatura	 a	 l’aula,	 cada	 aula	 disposarà	 d’un	

termòmetre	infraroig.	
	

17. La	ventilació	de	l’aula	ha	de	ser	de	mínim	de	10m	3	vegades	al	dia	i	a	l’entrada	i	
sortida	 dels	 alumnes.	 Prioritzarem	deixar	 les	 finestres	 obertes	 durant	 tota	 la	
classe.	

18. Tots	els	alumnes	esmorzaran	a	l’aula,	NO	al	pati.		
19. A	 l’hora	 de	 l’esbarjo	 el	 pati	 estarà	 separat	 amb	 unes	 tanques	 per	 delimitar	

l’espai	 dels	 dos	 cursos.	 Cada	 dia	 els	 grups	 s’aniran	 alternant	 l’espai	 de	 joc.	
Posarem	gel	als	alumnes	abans	de	sortir	de	l’aula	i	després	de	sortir	del	pati.		

20. No	es	pot	utilitzar	la	flauta	ni	cantar	sense	mascareta.	
21. No	 es	 poden	 utilitzar	 les	 fonts	 per	 veure	 aigua,	 els	 alumnes	 han	 de	 dur	 una	

ampolla.	
	

	


