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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Rellevància de la pandèmia 

 

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació 

de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les 

interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. 

 

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a 

l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels 

centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat 

d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa 

adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i 

d'accessibilitat. 

 

L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot 

tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes 

poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que 

tenen una dificultat d’aprenentatge. 

 

Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: 

aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al 

desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de 

pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part 

de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana d'escoles i centres educatius, 

abans es podran curar les ferides deixades per aquesta crisi. 

 

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada 

d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i entre 

ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del 

personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per 

fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

 

Malgrat que es tracta d’una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades publicades 

semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia. La clínica que 

presenten sovint és lleu i en molts pocs casos desenvolupen formes greus. El pas de la 

primera onada epidèmica de la COVID-19 a Catalunya ha confirmat que els infants presenten 

quadres molt lleus o asimptomàtics amb molta més freqüència que els adults. Si s’acaba 

confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la infecció́ per 

SARS-CoV-2, això̀ tindria una relació́ directa amb l’efectivitat del tancament dels centres 

escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens dubte una de les mesures socialment més 

doloroses. Algunes publicacions recents ja apunten que l’impacte del tancament de les 
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escoles en el decurs de l’epidèmia hauria estat inferior a l’esperat, si el infants transmetessin 

el SARS-CoV-2 tant com ho fan amb  

la grip. Si això̀ es confirma, el tancament dels centres escolars en el marc de l’epidèmia de 

SARS-CoV-2 tindria un elevat impacte social, però̀ una escassa repercussió́ en l’aplanament 

de la corba. 

 

L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre 

d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la 

normativa existent. 

 

Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola 

en relació amb la prevenció i control de la COVID-19. 

 

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que 

deixa al seu pas obren un nou escenari on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha 

après el comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha calgut posar en pràctica 

mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit 

i amb l’horitzó del descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps 

on diferents escenaris es poden anar succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a 

les mesures d’urgència. 

 

1.2. Trets diferencials de la COVID en infants 

 

La COVID-19 és una malaltia nova de la qual se’n van coneixent més dades a mesura que els 

científics dels països afectats van publicant nous estudis. Com succeeix sovint, les dades que 

arriben solen estar més centrades en la població general i en els adults que no en els infants. 

Malgrat això, les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge molt 

baix de les persones infectades per COVID-19, al voltant d’un 2% (Wu Z, 2020). 

 

No hi ha dubte que els infants s’infecten pel nou coronavirus i que poden presentar la malaltia. 

No obstant això, s’ha pogut observar que sovint desenvolupen quadres lleus i, en molts casos, 

asimptomàtics de la COVID-19. Alguns estudis han revelat que la càrrega viral (quantitat de 

virus en sang) dels infants és significativament menor a la de les persones adultes (Ludvigsson 

J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen malalties cròniques de base, en els 

quals també s’han presenciat formes clíniques de més bon pronòstic en relació amb les 

d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria explicar parcialment que nens i nenes 

desenvolupin aquestes formes més lleus de la COVID-19. 

 

En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’Estat espanyol, les dades 

han mostrat una prevalença en la població general del 5,2% i en població infantil d’entre el 

2,2% i 3,9% segons les franges d’edat. Segons dades del Sistema de Vigilància 

Epidemiològica de Catalunya (SVEC), el 0,23% dels casos notificats a Catalunya tenien entre 

0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14 (informe tècnic de resum dels casos de la COVID-19 a 

Catalunya – 13.06.2020, núm. 13). 
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En concret, des de l’esclat de l’epidèmia a Catalunya, només el 0,65% de tots els casos 

confirmats de la COVID-19 mitjançant PCR a Catalunya corresponien a menors de 15 anys i 

el 8,3% tenien menys de 30 anys. L’existència d’aquesta marcada diferència podria ser 

deguda a una menor susceptibilitat dels infants a la infecció, a una menor probabilitat de 

desenvolupar un quadre clínic greu en cas d’infecció o a una combinació d’ambdues coses. 

 

Entre el 80-99% dels infants i joves de menys de 20 anys presenten un quadre molt lleu o 

directament asimptomàtic. Les dades preliminars del projecte Kids Corona de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu (HSJD, 2020) mostren que els infants s’infecten en el mateix percentatge 

que els adults quan estan en contacte amb una font de contagi, però que en el 99% dels casos 

són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus. L’estudi de l’impacte diferencial del 

SARS-CoV-2 en infants i joves apunta amb força la possibilitat que aquesta expressió clínica 

més benigna en infants sigui la causa que aquest col·lectiu transmeti també menys el virus, la 

qual cosa seria una diferència important amb altres virus respiratoris com el de la grip, en què 

els infants són dels principals transmissors. De fet, una quantitat ja important d’estudis 

publicats assenyalen que, en agrupacions de casos en entorns familiars, els infants molt 

rarament han estat el focus inicial de contagi. 

 

Si s’acaba confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la 

infecció per SARS-CoV-2, això tindria una relació directa amb l’efectivitat del tancament dels 

centres escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens dubte una de les mesures 

socialment més doloroses. La sospita que el infants poguessin ser un factor clau en la 

transmissió del SARS-CoV-2, tal com ho són del virus de la grip, va portar molts països a 

tancar els centres escolars com a mesura per mitigar la transmissió. Però, el coneixement ha 

anat evolucionant i algunes publicacions recents, entre elles un estudi de Davies d’aquest mes 

publicat a la prestigiosa Nature Medicine, ja apunten que l’impacte del tancament de les 

escoles en el decurs de l’epidèmia hauria estat inferior a l’esperat, si el SARS-CoV-2 es 

comportés com la grip, o bé que directament no hauria tingut un impacte significatiu. 

 

1.3. Impacte del confinament en la salut dels infants 

 

La situació actual de pandèmia per coronavirus pot tenir diversos efectes sobre la salut de la 

infància i l’adolescència. D’entrada, les conseqüències que pugui tenir la pròpia malaltia en 

aquestes franges d’edat, malgrat que acostumen a fer quadres clínics molt lleus o 

asimptomàtics. 

 

D’altra banda, existeixen altres possibles efectes lligats a la pròpia pandèmia, a les mesures 

de control i a l’afectació sobre la economia i els determinants socials de la salut. Així, les 

mesures poblacionals que s’han pres en relació amb la COVID-19, han implicat un 

confinament dels infants, que ha provocat que no poguessin sortir dels seus domicilis durant 

setmanes, i que podria tenir conseqüències en la seva salut i desenvolupament. 

 

En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període crucial del seu 

desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de l’entorn i la interacció social són 

pilars fonamentals en el seu procés de maduració. 
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En infants en edat escolar, la pèrdua de la rutina habitual, la separació dels amics i amigues i 

els canvis en l’entorn poden ser de gestió complexa i tenir conseqüències en la seva salut 

física i emocional, i fer aparèixer dificultats en la regulació emocional i conductual. 

 

En els adolescents, l’ús abusiu de les noves tecnologies així com l’aïllament social són dos 

dels riscos més grans que pot comportar la situació de confinament. Un dels aspectes que 

requereixen més atenció és l’efecte de la restricció de totes les sortides a l’exterior de les 

cases de la població d’infantil i adolescent. 

 

L’estudi “La salut de la infància confinada” aporta informació rellevant basada en una enquesta 

a 11.582 pares i mares o tutors legals de criatures d’entre 3 i 12 anys en l’àmbit de l’Estat 

espanyol, que van respondre el qüestionari en línia entre el 4 i l’11 d'abril de 2020. Algunes 

de les principals conclusions van ser (14.04.2020) que el nivell educatiu dels progenitors 

determina clarament els hàbits de salut durant el confinament, les condicions dels habitatges 

on viuen el confinament són pitjors entre els nens i nenes de llars amb més dificultats 

econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva salut 

emocional durant el confinament, segons els seus progenitors. 

 

Alguns dels principals problemes de salut en infants i adolescents que poden agreujar-se a 

causa d’una situació de confinament perllongat son els que tenen que veure amb la salut 

mental, l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la miopia, entre altres. Tots aquests efectes 

són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El trencament de les rutines 

habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències molt més dramàtiques en infants 

amb trastorns dins l’espectre autista i altres trastorns de la conducta que en d’altres infants. 

 

Un altre grup d’especial vulnerabilitat són els infants i adolescents amb risc social. Factors 

com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge (superfície petita, manca de 

balcons o terrasses, nombre de persones per habitatge) o la manca d’accés a les noves 

tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de confinament i poden 

agreujar situacions que ja eren dificultoses per a aquests infants. Des de l’inici del període de 

confinament, algunes organitzacions socials han alertat del risc d’augment de casos de 

maltractament infantil. 

 

1.4. Impacte del tancament escolar en la pandèmia 

 

En l’actualitat, encara existeixen molts dubtes sobre l’impacte del tancament de les escoles 

en l’expansió del SARS-CoV2. Per l’anomenat principi de precaució, la majoria de països van 

optar pel tancament dels centres educatius en les primeres fases de la pandèmia. Inicialment, 

es va considerar que els infants podien tenir un paper en la transmissió del SARS-CoV2 similar 

al que tenen en l’expansió d’altres virus com, per exemple, el virus de la grip. Diferents estudis 

han posat de manifest les característiques principals de la transmissió del nou coronavirus, 

així com els grups d’edat als quals afecta amb major freqüència. D’acord amb aquestes noves 

evidències, a dia d’avui,  algunes veus qüestionen el tancament dels centres educatius com a 
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mesura efectiva per al control de l’expansió del virus (Expósito, 2020) (Davies, 2020) (Yung, 

2020). 

 

No obstant això, aquest pla d’organització podrà estar sotmès a futures modificacions en 

funció de les mesures i recursos addicionals que durant el curs escolar i d’acord amb l’evolució 

de la pandèmia s’hagin d’implementar als centres.    

 

2. OBJECTIU 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. 

 

Aquest Pla d’actuació 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 tal com el feien aplicant les  

mesures sanitàries de protecció. 

• Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat. 

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

seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. 

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

• A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions 

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

 

3.VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 

3.1. Seguretat 

 

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

comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent 

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

 

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. 
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3.2. 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. 

 

3.3. 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 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. 

 

3.4.Vigència 

 

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

realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment 

adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

 

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 a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre 

en aquest grup.  
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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 m), 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. 

 

Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres 

poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho 

permet –en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de 6 anys.  

 

4.2. 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. 

 

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 mínima d’1 metre.   

 

 

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, s’ha de requerir el rentat de mans:   

  

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,  
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▪ 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),  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

Existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

tovallons de paper per eixugar mans. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es 

recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de 

l’escola.  

  

Afavorirem mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat 

de mans correcte i la seva importància.   

  

Cal que es col·loquin 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 

 

 

• 2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) No obligatòria. Higiènica amb compliment de la 

norma UNE. 

 

• Ed primària: No obligatòria ( si les mesures sanitàries ho permeten) si s’està amb el 

grup de convivència dins de l’aula. Indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la 

distància d’1,5 metres.  Higiènica amb compliment de la norma UNE . 

 

• Personal docent i no docent obligatòria en els grups estables. Obligatòria per al 

personal quan imparteix classes a diferents grups, quan no forma part del grup de 

convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.  Higiènica amb 

compliment de la norma UNE. 

 

 

En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la 

seva aula ( si les mesures sanitàries ho permeten). En els passadissos, als lavabos i al pati  

hauran de portar mascareta. 
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Per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre,  hi 

haurà un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un 

termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola.   

  

S’ha lliurat al personal material complementari (pantalles de protecció facial, mampares i  

mascaretes.   

 

Requisits d’accés als centres educatius  

  

  

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.  

  

• 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 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.  

  

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb 

els infants. 

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la 

diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les 

dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del 

grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern, de 

la titularitat. 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.  
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Control de símptomes  

  

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 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 (l’annex 1). La família ha 

de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  

 

Els tutors faran un control d’assistència i es trucarà a les famílies dels alumnes que no hagin 

vingut o avisat al centre per saber el motiu de l’absència. 

 

En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 

d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

 

  

4.3. Neteja, desinfecció i ventilació  

  

L’escola disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre (vegeu l’annex 3). La ventilació és una de les principals mesures 

de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors 

com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, 

almenys, 10 minuts cada vegada.   

  

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

finestres obertes durant les classes.   

  

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

diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana.   

  

Garantir la 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 del menjador s’han de netejar 

i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.  
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Sempre que sigui possible, es  mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les 

manetes de les portes.  

  

Per la neteja i desinfecció de les zones exteriors (són espais de baix risc de transmissió del 

coronavirus), es seguiran les indicacions establertes en l’annex 2.  

 

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’han de llençar al contenidor de rebuig 

(contenidor gris).    

 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta 

bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com 

s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

4.4 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 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 

 

4.5 Gestió de casos 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció de l’escola. 

 

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

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

 

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

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

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

pedagògics.  

 

El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-

19 al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual: Sala d’aïllament 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. La direcció contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

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

5. La direcció de l’escola, contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes ha 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. 

 

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. 

 

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.  
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•  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 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. 

 

 

 

5 PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

 

El centre elabora un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades 

i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...) abans del 23 de juliol i, un altre de 

definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu 

serà presentat al consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre. 

 

El pla d’organització estableix: 

• Organització de grups d’alumnes i professionals 

• Organització d’espais 

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

• Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

• Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

• Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas 

de confinament parcial o tancament del centre. 

 

 

El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i es 

publicarà a l’espai web del centre. 
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El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

 

5.1 Organització de grups d’alumnes i  professionals: 

5.1.1.Alumnat 
 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments des 

d’educació infantil fins a 6è. 

S’ha de garantir que tots els alumnes d’educació infantil i  primària 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. 

Els criteris d'aquesta presencialitat estan definits a les Instruccions per al curs 2020-21 de la 

Secretaria de Polítiques educatives. 

 

 

5.1.2. Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa 
i personal d’administració i serveis 
 

El Departament d’Educació determinarà i comunicarà la plantilla de professorat, de personal 

de suport educatiu i d’administració i serveis assignada a cada centre finançat amb fons 

públics, tenint en compte les directrius del Departament en el marc de la COVID-19. 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre (ASPY) 

avaluarà la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID19, en el marc 

de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, 

mesures específiques de protecció. 

 

5.1.3. Grups estables 
 

El centre organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai 

referent. 

Formaran part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu. 

 

Grups estables per nivells: 

EDUCACIÓ INFANTIL: 3 tutors + 3 especialistes  

CICLE INICIAL: 2 tutors + 2  especialistes 

 

Grups estables internivells: 

CILCLE MITJÀ: 3 tutors + 3  especialistes 

CICLE SUPERIOR: 3 tutors + 3  especialistes 

 

A l’educació infantil i primària, el grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la 

jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera 

general el mateix espai físic( aula referent). Els alumnes seran sempre els mateixos. Aquells 

docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, 

portaran mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants.  
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Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan assessorament als centres 

poden entrar als centres i a les aules. Han de mantenir la distància física recomanada, han de 

portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és 

necessari, els professionals municipals. 

 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, 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, vetllarà per tenir en compte aquesta distància. 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu.  

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 

de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit 

per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 

dificultats: 

 

- Els suports educatius es faran preferentment a dins de l’aula. 

- Els desdoblaments (codocència) es faran preferentment dins de l’aula. 

- El PAE haurà de portar la mascareta dins l’aula. 

- Els  seguiments amb alumnes amb l’equip d’orientació de l’escola es farà fora de l’aula 

quan sigui necessari. 

 

Es  seguiran els criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat 

amb el Departament de Salut. Distancia i mascareta per a poder fer una atenció educativa 

dins de l’aula. 

 

 

5.2. Organització d’espais. 

 5.2.1  Espais docents per a grups estables 
 

Es podran utilitzar com a espais docents per a un grup d’alumnes les aules de grup, i també 

les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música i aula d’informàtica. 

 

L’ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Preferentment cada grup tindrà un únic 

espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a l’educació a primària, si l’ocupació dels 

espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques:, l’aula  de  teatre, de 

psicomotricitat, d’informàtica... En aquest cas procurarem que la rotació de diversos grups en 

un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha 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, es recomana que 

el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas 
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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. 

 

Un cop identificats i assignats els espais, dins de l’escola, per a grups estables, NO detectem 

necessitats de més espais fora del centre. 

 

Es constitueixen per agrupaments estables i per cursos (durant tot el curs escolar). 

 
GRUP ALUMNES 

NOMBRE 

DOCENTS PAE ESPAIS 

ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL ESTABLE TEMPORAL 

P-3 16 Alumnes 1 mestre 

Anna R 

2, Isa i Marta 

 

---- -----  Aula Galeria 

P-4 22 Alumnes 

 

1 mestre 

Sònia 

3  Marta,, Isa, Anna R. ----  Aula Teatre 

P-5 25 Alumnes 1 mestre  

Roger 

3 Isa , Anna R, Marta.   Aula Teatre 

1r 25 Alumnes 

 

1 mestra  

Marta 

2, Carol i Àngels   Aula de 1i 

Aula de 2n 

Informàtica 

Teatre 

2n 25 Alumnes 

 

1 mestre 

Rubén 

 

2 Carol i  

Àngels 

  SuperAula     

( Aula doble) 

Informàtica 

Teatre 

CICLE 

MITJÀ 

A 

19 Alumnes 

 

1 mestra 

Anna F  

 

4  Raquel,Àngels, Remei,  

i Rubén 

  Aula 3r Informàtica 

Teatre 

CICLE 

MITJÀ 

B 

18 Alumnes 1 mestra  

Raquel 

4  Anna F ,Àngels, 

Remei,  i Rubén 

  Aula 4t Informàtica 

Teatre 

CICLE 

MITJÀ 

C 

18 Alumnes 1 mestre 

Sergio 

4  Anna F ,Àngels, 

Raquel i i Remei. 

  Aula 5è Informàtica 

Teatre 

CICLE 

SUPER. 

A 

18 Alumnes 

 

1 mestra 

Chals 

5  Julián, Txus, Olga, 

Rubén i Chals. 

  Aula 

Capella 

Informàtica 

Teatre 

CICLE 

SUPER. 

B 

18 Alumnes 

 

1 mestra 

Alba 

 

5  Julián, Txus, Alba i 

Olga. 

  Aula 6è Informàtica 

Teatre 

6è 

CICLE 

SUPER. 

C 

18 Alumnes 

 

1 mestra  

Olga 

 

5  Julián, Txus, Alba, 

Rubén i Chals. 

  Aula 

Plàstica 

Informàtica 

Teatre 

 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 
mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable 
al grup. 
 

Ambients d’aprenentatge a Educació Infantil i a Cicle Inicial , es fan a l’aula amb l’agrupament 

estable i dos mestres per aula.  

 

Reptes d’aprenentatge a Cicle Mitjà i Cicle Superior es faran dins de l’aula del grup estable. 
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5.2.2. Espai menjador 
 

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

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

 

L’organització del centre ho permet, per tant  el menjar es fa, preferiblement, als espai 

habituals del menjador escolar: menjador i aula d’estudi, també s’ habilita un nou espai; la 

galeria. En aquest cas, cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden 

coincidir diversos grups estables.  

Els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts. 

Mantindrem 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.  

Es faran dos  torns de menjar  per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un 

mateix espai.  

Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Es garanteix el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

 

El menjar es servirà en safates 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 un educador serà responsable de servir-la. 

L’alumne no recollirà  el menjar a la línia d’autoservei se’l trobaran servit al seu espai definit. 

 

L’ espai habilitat específicament per fer els àpats ( aula d’estudi i galeria) serà utilitzat per 

infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan això no sigui possible, cal garantir la 

separació entre els grups d’alumnes. Es netejarà  i ventilarà l’aula abans i després de l’àpat. 

 

Es garantirà les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 

S’utilitzen elements isotèrmics ( maleta isotèrmica). 

 

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

menjador escolar 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. 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 d’espai migdia ( anteriors i posteriors als àpats) es realitzaran, 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. 

 

Es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas es  ventilarà després de l’activitat. 

 

Els dies de pluja els alumnes es mantindran a l’aula de referència a l’hora de les activitats. 
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CURS HORA DE DINAR ESPAI 

P-3 De 12,45h a 13,45h Aula de galeria 

P-4 De 12,45h a 13,45h Menjador  

P-5 De 12,45h a 13,45h Menjador  

1r De 12,45h a 13,45h Menjador  

2n De 13h a 13,45h Sala d’estudi 

CM-A De 14h a 14,45h Sala d’estudi 

CM-B De 13h a 13,45h Sala d’estudi 

CM-C De 14h a 14,45h Menjador  

CS-A De 14h a 14,45h Menjador  

CS-B De 14h a 14,45h Menjador  

CS-C De 14h a 14,45h Sala d’estudi 

 

 

Espais que s’utilitzen per les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador.  

 

 

5.2.3. Cuines 
 

Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es 

prengui la mesura de confinament total del centre, o bé calgui que un o diversos alumnes 

beneficiaris d’ajuts de menjador no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o 

quarantena, el centre educatiu ha de garantir la continuïtat dels ajuts individuals de menjador 

mitjançant el format de menús per emportar, que tindrà les característiques següents: 

 

- Es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a beneficiari d’ajut de menjador, tots 

els dies que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o els dies de confinament 

ACTIVITATS - PRIMÀRIA 

HORA ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

13 a 14  
(1r 
torn) 

PATI FUTBOL CMA (ANNA 
F) 

CSB (NÚRIA 
M) 

CSA (JORDI) CSC (OLGA) CMC (SERGIO) 

PATI BÀSQUET 
GRAN 

CMC (SERGIO) CSC (OLGA) CMA (ANNA F) CSA (JORDI) CSB (NÚRIA M) 

PATI BASQUET I 
VOLEY 

CSA (JORDI) CMC (SERGIO) CSC (ALBA) CSB (NÚRIA 
M) 

CMA (ANNA F / 
GEMMA G) 

AULA CSB (NÚRIA 
M) 

CMA (GEMMA 
G) 

CSB (NÚRIA M) CMA (GEMMA 
G) 

CSC (OLGA 
/ALBA) 

AULA CSC (ALBA) CSA (JORDI) CMC (SERGIO) CMC (SERGIO) CSA (JORDI) 

14 a 15  
(2n 
torn) 

PATI FUTBOL 1r (CLARA)   CMB (GEMMA 
G) 

2n (DANI) 

PATI BÀSQUET 
GRAN 

 1r (MARTA) 2n (DANI)  CMB (GEMMA 
G) 

PATI BASQUET I 
VOLEY 

2n (DANI) CMB (GEMMA 
G) 

 1r (MARTA)  

AULA CMB (GEMMA 
G) 

2n (DANI) 1r (CLARA) 2n (DANI)  

AULA   CMB (GEMMA 
G) 

 1r (MARTA / 
CLARA) 
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del centre, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui parcial o total. El 

menú per emportar ha de constar de primer plat, segon plat, postres, i s’ha de servir en 

envasos nets i d’un sol ús. 

-  El centre educatiu organitzarà el repartiment dels menús, en coordinació amb 

l’empresa o entitat  prestadora del servei.  En tot cas, caldrà garantir la distància de 

seguretat en el moment del  lliurament. S’ha d’incloure el control del lliurament dels 

menús per emportar a l’habitual sistema de control d’assistència al menjador escolar 

que el centre tingui previst  

-  La família haurà de recollir al centre el menú per emportar. Es facilitarà a la família un 

document explicatiu de les condicions del servei de menú per emportar (veure model 

com Annex 7), les quals haurà d’acceptar explícitament. 

-  En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar 

altres persones per recollir el menú en nom seu, mitjançant el document que s’adjunta 

com a Annex 8 a aquest informe, degudament signat.  

-  El centre educatiu és responsable d’informar les famílies dels alumnes beneficiaris dels 

ajuts de menjador de l’existència del sistema de menús per emportar, així com de vetllar 

perquè el repartiment s’organitzi de manera que es respectin les normes de 

distanciament previstes. 

 

Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es 

prengui la mesura de confinament total del centre, o bé calgui que un o diversos alumnes 

usuaris del servei de menjador no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o 

quarantena, el centre educatiu no oferirà el format de menú per emportar. Es reduirà la quota 

del servei de menjador al 50% del menú diari (3,80€ per a cada dia lectiu),només la part 

corresponent al dinar. Aquesta bonificació es reflectirà al rebut del següent mes. 

 

5.2.4 Espai gimnàs( Galeria) 
 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure – pistes esportives i a l’espai pati- sempre 

que sigui possible. Els dies de pluja es farà a l’aula del grup estable. 

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 (galeria) no podrà ser utilitzat per Educació Física. 

Els vestidors no s’utilitzaran. 

 

5.2.5. Patis 
 

La sortida i pujada al pati serà esglaonada. Per a la bona organització hi haurà dos torns 

horaris i espai de joc sectoritzat, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup 

estable. 

Cada grup estable estarà junt. Han de mantenir entre ells la distància sanitària i caldrà l’ús de 

mascaretes. 
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Els dies de pluja els alumnes romandran a les aules. 

 

5.2.6 Espais de reunió i treball per al personal 
 

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si 

això no pot garantir-se.  

S’ha d’evitar 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. 

 

 

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

 

5.3.1.Fluxos de circulació 

 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits i 

s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 

moments determinats. 

 

 

5.3.2 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. 

Identificats tots els accessos possibles establirem els punts d’entrada i sortida per tres portes 

del centre, marcant quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada 

i la sortida es farà per un o diversos grups estables.  

 

  

CURS HORA ESPAI 

ED INFANTIL  D’11h a 11,30h Espai pati infantil: 

• Sorral 

• Estructures 

• Caseta de fusta 

(Espais de joc rotatiu per 

setmana) 

CICLE INICIAL DE 10,30 a 11h Pati gran camps d’esport i 

zona d’arbres. CICLE MITJÀ 

CICLE SUPERIOR D’11 A 11,30H Pati gran- camp de futbol, 

mini bàsquet, vòlei i 

bàsquet 
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Organització d’entrades, sortides i patis 

 

Entrades:   

 

• Horari: 8’50 fins a 9’05h 

• Portes: S’obren les TRES portes del  centre:  

 

✓ Carrer Segre Porta petita: Cicle mitjà. 

✓ Carrer Segre Porta Gran: Cicle inicial de 8:50 -9h i Educació infantil 9-9,10h 

✓ Carrer Parellada Porta gran: Cicle Superior  

 

EDUCACIÓ INFANTIL : Els alumnes podran ser acompanyats per un adult. 

P3: Acollida de grup a la galeria durant tot el curs. 

P4: Acollida a la sala d’actes, per la porta lateral de la galeria. 

P5: Acollida a la sala d’actes, per la porta lateral de la galeria. 

 

Es posen Gel  i es pren la temperatura abans de  l’entrada del pavelló. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Els alumnes de Cicle Inicial podran ser acompanyats per un adult. La 

resta d’alumnes entraran sols al pati. 

 

Cicle Inicial: La Tutora de cada grup rep als alumnes al pati i pugen en grup. Es posa Gel a 

l’entrada del pavelló. 

Cicle Mitjà i Superior: Els alumnes s’esperen al pati gran en el punt de trobada amb el seu 

tutor/a. Puja tot el grup estable junt. Es posa Gel a l’entrada del pavelló. 

S’evitarà els desplaçaments de dos grups alhora per l’edifici (escales i  passadissos)  

 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. 

Sortides: 

 

EDUCACIÓ INFANTIL . Els familiars s’esperaran fent fila al pati, mantenint la distància de 

seguretat. 

P3: Sortida de grup per la galeria a partir de les 16,50h 

P4 i P5: Sortida per la sala d’actes: Porta lateral. A partir de les 16,50h 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

Els alumnes baixen amb el docent fins al punt de trobada on es farà la recollida. Els pares i 

mares s’esperaran a una distància de 5m mínim del porxo de l’edifici i guardant la distància 

de seguretat entre ells. 

  

PORTES: S’obren les tres portes. 

Cicle Superior: Porta carrer Parellada.  

Cicle mitjà: Porta petita (carrer Segre) 

Cicle Inicial i Educació infantil: Porta gran (carrer Segre) de 17a 17,05h 



 
 

25 

 

 

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 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: 

 

• Els alumnes d’Ed Infantil i C Inicial podran ser acompanyats per un adult a l’entrada i 

sortida.. 

• Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior entraran sols a l’escola, podran accedir per 

recollir a l’infant als espais de punts de trobades de cada grup classe. Podrà recollir 

l’alumne un únic familiar en els espais determinats per a cada grup. 

 

 

L’escola informarà a l’ ajuntament de l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per 

tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 

 

 
CURS TIPUS 

D’ACCÉS 

HORA D’ENTRADA I 

SORTIDA 

PUNT DE TROBADA 

ALUMNES 

PUNT DE 

RECOLLIDA 

D’ALUMNES 

P-3  

 

 

Porta gran , 

Carrer Segre 

 

 

 

 

9 fins a 9’10h 

Amb mascareta 

 

 

Galeria Galeria 

 

P-4 Teatre lateral dret 

 

Teatre 

P-5 Teatre lateral esquerre 

 

Teatre 

1r 8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

 

Porxo , pati petit color 

TARONJA 

Pati petit (distància 

de 5m del porxo) 

2n Porxo pati petit , color LILA 

CM- A Porta petita , 

Carrer Segre 

 

 

8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

½ Camp de bàsquet( a prop 

de la recepció) 

 

½ Camp de 

bàsquet( a prop de 

la recepció) 

 

CM- B Porta petita , 

Carrer Segre 

8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

½ camp de bàsquet( a 

 prop de la porta petita) 

½ camp de bàsquet( 

a 

 prop de la porta 

petita) 

CM- C Porta petita , 

Carrer Segre 

 

8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

Zona pati color gris davant de 

la xarxa de separació de 

camps d’esport 

Zona pati color gris 

davant de la xarxa 

de separació de 

camps d’esport 

CS-A Porta gran, 

Carrer 

Parellada. 

 

8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

 

Camp de mini bàsquet 

 

Camp de mini 

bàsquet. 
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CS- B Porta gran, 

Carrer 

Parellada. 

8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

Camp de vòlei Camp de vòlei 

CS - C Porta gran, 

Carrer 

Parellada. 

8’50 fins a 9’05h 

Amb mascareta 

½ Camp de futbol ( lluny de la 

xarxa de separació) 

 

½ Camp de futbol ( 

lluny de la xarxa de 

separació) 

 

 

Hi hauran uns punts de trobada  en diferents espais del pati de l’escola. En aquest espai de 

trobada els alumnes s’han d’esperar amb la mascareta i amb la distància de seguretat. 

 

Observacions:  

Les famílies( un acompanyant per alumne) poden accedir al recinte escolar a l’entrada i sortida 

dels alumnes amb mascareta i guardant les distància, exclusivament en els espais 

determinats.  

 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

així com en els  llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de 

portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 

metres de distància de seguretat. 

 

5.3.3 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. 

 

• Pujada per les escales – costat dret.      Pavelló A ( Recepció) 

• Baixada d’escales- costat esquerre. 

 

• Pujada per les escales – costat esquerre.       

• Baixada d’escales- costat dret.                          Pavelló B                     

 

(Ed infantil pujarà i baixarà sempre pel costat de la barana) 

 

• Passadís entrades- costat dret 

 

• Passadís sortida- costat esquerre              Tots dos pavellons. 

 

  

La prioritat per a fer l’entrada i la sortida:  Començarà  sempre  l’aula que es troba més 

allunyada de les escales. 

 

Pavelló A; Cicle mitjà i superior: 

• Inicia l’entrada i la sortida CM-A., CM-B, CM-C  i CS-C 

• Inicia l’entrada i la sortida: CS-A i CS- B 

Pavelló B; Educació Infantil: 
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• Inicia l’entrada i sortida P-3. 

Pavelló B Cicle Inicial: 

• Inicia l’ entrada i  sortida 1r.  

 

Els espais estaran marcats amb retolació adequada per indicar el trànsit. 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció en els passadissos i llocs de 

concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins 

arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de 

seguretat. 

 

5.3.4 Horaris 
 

L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives 

del Departament. De 9h a 13 i de 15 a17h. Flexibilitzem les entrades i sortides. 

 

• Entrada a l’escola: De 8:50h a 9:05h. ( Portes diferenciades). 

• Sortida matí: De 12:50 a 13h ( tots per la porta gran del carrer Segre). 

• Entrada migdia. De 14:50h a 15h( tots per la porta gran de carrer Segre). 

• Sortida Tarda: De 16:50 a 17,05h ( Portes diferenciades). 

 

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la 

necessitat d’incorporar canvis en l’horari. 

 

En el cas de modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar al director o 

directora dels serveis territorials o Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, per a 

la seva aprovació. 

 

 

5.4  Altres activitats 

 

5.4.1. Acollida matinal 
 

Servei d’acollida: Horari de 7’45 a 8’55h. 

El centre disposa d’espai que permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. Quan 

no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar 

mascareta. 

 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar 

les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 

metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. 

L’acompanyant ha d’accedir al centre amb mascareta. 

 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats al punt de trobada amb el 

tutor, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari 

d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai. 
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5.4.2. Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle (o altres) 
 

En el  procés d’adaptació a P3, durant aquest període les famílies dels infants poden 

acompanyar-los a l’aula de la galeria seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes 

a l’apartat de l’acollida matinal  (annex 4) per a recomanacions específiques.  

 

5.4.3. Sortides i colònies 
 

Es duran  a terme les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a sortides 

i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. 

En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures 

preventives davant la COVID-19. 

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels 

seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els 

usuaris. 

Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als 

quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el 

trajecte i fins que arribin a  destinació. 

 

A les parades de l’autocar escolar, quan es recullen i deixen als infants, és molt important que 

entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les 

mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.  

 

En el cas d’utilitzar transport públic s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures 

preventives davant la COVID-19. 

 

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i 

portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

 

En el cas de les colònies 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. 

 

Durant el 1r trimestre les sortides del centre queden ajornades. 

 

5.4.4. Extraescolars 
 

Es duran a  terme les extraescolars previstes en la programació general anual, sempre caldrà 

mantenir 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. En la mesura del 

possible es formaran grups estables de participants. 
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A l’annex 5 s’inclouen recomanacions específiques per a algunes de les activitats 

extraescolars. 

 

6 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 
DE COVID-19 

 

El protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida 

coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública. 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-

19 al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual: Sala d’aïllament.( Despatx) 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes, la 

persona que quedi al seu càrrec va protegit amb un Epi). 

3. S’ha de recollir tot el seu material en dues bosses tancades. 

4. La direcció contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

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

6. La direcció de l’escola, contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família o la persona amb símptomes ha 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. 

  

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.  
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• 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 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.  

 

 

Seguiment de casos: S’omplirà aquest registre. 

 

ALUMNE DIA I HORA 

DE LA 

DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 

PROTOCOL I OBSERVACIÓ  

(Nom de la persona que fa 

l’actuació i familiar que recull 

l’infant) 

PERSONA DE SALUT 

AMB QUI ES MANTÉ 

EL CONTACTE I 

CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA 

REFERENT DEL 

CENTRE PELS 

CONTACTES AMB 

SALUT(  Manté el 

contacte i fa el 

seguiment) 

      

 

 

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. Els equips 

d’atenció primària han destinat dues persones per la interlocució amb l’escola  . La corrdinació 

es farà amb la direcció. 

  

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE I 

CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS A 

SERVEISD 

TERRITORIALS 

Ed Infantil i primària Aula d’aïllament        

( Despatx) 

Directora 

 

Directora Direcció 

pedagògica 
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7 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

 

L’escola disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre (vegeu l’annex 2). La ventilació és una de les principals mesures 

de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions 

interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant 

el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.   

  

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

les finestres obertes durant les classes.   

  

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

diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana.   

  

Garantir la 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 del menjador s’han de 

netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.  

  

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

les manetes de les portes.  

  

Per la neteja i desinfecció de les zones exteriors (són espais de baix risc de transmissió 

del coronavirus), es seguiran les indicacions establertes en l’annex 2.  

 

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. 

Cada cicle tindrà 1 paperera. 

 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, 

són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig 

(contenidor gris).    

 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir 

aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus 

tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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8 PLA D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN CAS DE 
CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

 

 

8. 1. Relació amb la comunitat educativa. 

 

Previsió de les sessions del consell escolar i de la modalitat de les reunions (presencial 

o telemàtica). 

Les reunions es faran de manera telemàtica. 

Durant el 1r trimestre les sessions amb el consell escolar es faran de manera telemàtica. 

En el cas de fer-les presencials al 2n i 3r trimestre, es mantindran  les mesures de seguretat.  

 

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies.  

 

El pla d’organització estarà penjat a la web del centre. 

L’ED farà la presentació a les famílies la primera quinzena de setembre de manera telemàtica. 

 

 

Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies 

 

Farem les trobades d’inici de curs amb  les famílies de grup classe la 1a setmana d’octubre i 

de manera telemàtica. Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per  grups 

estables, mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta.   

 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per videotrucada. En cas de fer una 

trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat.  

 

 

8.2. Concreció per l’educació infantil. 

Escenari de virtualitat en cas de confinament d’un grup o de tota l’etapa educativa: 

 

Atenció a les famílies des de Direcció o administració setmanalment. 

Altres informacions es faran a través de comunicats a través de la plataforma Alexia i correu 

electrònic. 

 

ACCIÓ TUTORIAL:  

 

❑ Contacte amb el grup classe: Una videoconferència setmanal amb la  tutora (en petit 

grup o gran grup segons les necessitats)  

 

❑ Contacte amb la família: Una videotrucada setmanal de 15 minuts al finalitzar la 

videoconferència amb el grup. 
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❑ Acompanyament personal:  Un cop setmanal acompanyament per videotrucada amb 

alumnes. Es tindrà en compte els alumnes més vulnerables.  

 

ACCIÓ ACADÈMICA:  

 

❑ El material escolar se l’emportaran a casa. 

 

❑ Mètode de treball: Proposta d’activitats competencials i material editat (Axioma) a 

través de la plataforma educativa Classroom.  Les activitats tindran retorn amb 

avaluació formativa i formadora.   

 

❑ Sessions virtuals d’ensenyament aprenentatge. La freqüència 1 sessió diària (tutors o 

especialistes). 

 

 

8.3. Concreció per l’educació primària. 

Escenari de virtualitat en cas de confinament d’un grup o de tota l’etapa educativa: 

 

Atenció a les famílies des de Direcció o administració setmanalment 

Altres informacions es faran a través de comunicats a través de la plataforma Alexia i correu 

electrònic. 

 

ACCIÓ TUTORIAL:  

 

❑ Contacte amb el grup classe: Una videoconferència setmanal amb la  tutora (en petit 

grup o gran grup segons les necessitats)  

 

❑ Contacte amb la família: Una videotrucada setmanal de 15 minuts al finalitzar la 
videoconferència amb el grup. 

 
❑ Acompanyament personal:  Un  cop setmanal acompanyament per videotrucada amb 

alumnes repartits entre tutors i els especialistes de cicle. Es tindrà en compte els 
alumnes més vulnerables. Tindran seguiment de vetlladora i psicopedagoga. ( escola 
confinada general) 

 

ACCIÓ ACADÈMICA:  

 

❑ El material escolar se l’emportaran a casa. 

 

❑ Mètode de treball: Proposta d’activitats competencials i material editat a través de la 

plataforma educativa Classroom.  Les activitats tindran retorn amb avaluació formativa 

i formadora.   

 

❑ Sessions virtuals d’ensenyament aprenentatge:  Es realitzaran sessions virtuals amb 

videoconferència + tasca a través de la plataforma educativa Zoom i Classroom  dels 

següents àmbits:  
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• Matemàtic. 

• Llengua: Catalana/ castellana 

• Llengua Anglesa  

• C.Medi: Social/ Natural 

• Ed Física, Art, religió. 

 

La freqüència de les sessions ve determinada pel cicle: 

Cicle inicial:  (10 àrea + tutoria) 

Català 2, castellà 1, anglès 1, mates 2, social 1, natural 1, religió 1, artístic 1 + 

tutoria 

  

Cicle Mitjà:  (14 àrea + tutoria) 

Català 3, castellà 2, anglès 1, mates 3, naturals 1, socials 1, religió 1, artístic 1, 

EF 1 , Taller lectura 1+ tutoria 

Cicle Superior: Diàries 2 videoconferències al matí i 1 a la tarda. (14 setmanals + tutoria) 

 Català 3, castellà 2, anglès 1, mates 3, naturals 1, socials 1, religió 1, artístic 

1, EF 1 , Research 1+ tutoria 
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9 SEGUIMENT DEL PLA 

 

Indicadors: Responsables Temporalització  Valoració Proposta 

de millora 

Avaluar la presència del personal sensible a 

través del servei de Riscos Laborals (ASEPEYO) 

Titularitat Inici de 

setembre  

  

Garantir els grups estables d’alumnes i mestres. Direcció Trimestral   

Garantir la distància de seguretat en l’espai 

interior i les mesures d’higiene i prevenció. 

Mestres Trimestral   

Complir els criteris establerts d’organització i 

atenció de l’alumnat amb necessitats. 

Mestres i PAE Trimestral   

Seguir els criteris sobre mesures higièniques 

davant d’un espai compartit. (aula d’informàtica, 

SuperAula, teatre,...) 

Mestres Trimestral   

Complir les mesures establertes en l’espai de 

menjador. 

Personal del 

menjador 

Trimestral   

Complir els horaris i distribució de pati. Mestres Trimestral   

Seguir l’organització d’entrades i sortides 

establerta: horaris i espais. 

PAS, mestres i 

direcció 

Trimestral   

Seguir l’organització de fluxos de l’espai intern. Mestres Trimestral    

Seguir les indicacions establertes (espai, gel, 

mascareta i acompanyament) 

Personal 

d’acollida 

matinal 

Trimestral   

Seguir les indicacions establertes en sortides i 

colònies. 

Mestres i 

direcció 

Trimestral   

Complir les indicacions establertes en les 

activitats extraescolars. 

AFA i monitors Trimestral   

Complir el protocol establert en l’actuació de 

possible cas de Covid. 

Mestres i equip 

directiu 

Trimestral   

Seguir el pla de ventilació, neteja i desinfecció Titular, 

mestres, PAS i 

servei de 

neteja 

Trimestral   

Garantir la informació a totes les famílies del 

centre. 

Direcció i 

mestres 

En finalitzar el 

termini de 

confinament 

  

Garantir l’acció tutorial a E.Infantil seguint les 

indicacions en el cas d’escenari de virtualitat. 

Tutors i 

mestres 

d’educació 

infantil 

En finalitzar el 

termini de 

confinament 

  

Garantir l’acció acadèmica a E.Infantil seguint les 

indicacions en el cas d’escenari de virtualitat. 

Tutors i 

mestres 

d’educació 

infantil 

En finalitzar el 

termini de 

confinament 

  

Garantir l’acció tutorial a E.Primària seguint les 

indicacions en el cas d’escenari de virtualitat. 

Tutors i 

mestres 

d’educació 

primària 

En finalitzar el 

termini de 

confinament 
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Garantir l’acció acadèmica  a E.Primària seguint 

les indicacions en el cas d’escenari de virtualitat. 

Tutors i 

mestres 

d’educació 

primària 

En finalitzar el 

termini de 

confinament 
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10 Annex 1 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant tutelat no es troba bé, marqueu amb una 

creu quins d’aquests símptomes presenta: 

 

❑ Febre o febrícula 

❑ Tos 

❑ Dificultat per respirar 

❑ Congestió nasal 

❑ Mal de coll 

❑ Mal de panxa 

❑ Vòmits 

❑ Diarrea 

❑ Malestar 

❑ Dolor muscular 

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

❑ Febre o febrícula 

❑ Tos 

❑ Dificultat per respirar 

❑ Congestió nasal 

❑ Mal de coll 

❑ Mal de panxa 

❑ Vòmits 

❑ Diarrea 

❑ Malestar 

❑ Dolor muscular 

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us 

poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

 

 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic 

amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

 

 

 

(2) Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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Annex 2 

 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE  
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Annex 3 
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Actuació amb  l’aparell d’higienitzador modular: 

 

HIGIENIZADOR500: 

 

 L’Higienitzador modular és una innovadora barreja d’alcohol, propílic, aigua i 

sals quaternàries d’amoni dissenyades per polvoritzar exclusivament a través 

dels sistemes patentats de boira termo esprai. 

 

La boira obtinguda a través d’aquest procés de polvorització, neteja i desinfecta 

a fons totes les superfícies amb les quals entra en contacte amb una eficiència 

superior a 1700 vegades superior a la d’un sistema de ruixat normal. 

 

La mida de les gotetes ruixades, de l’ordre de la micra, permet arribar a totes les 

esquerdes, angles i superfícies possibles (fins i tot verticals) amb una formidable 

acció de neteja i desinfectant, mantenint també el sistema de boira com a eina 

de seguretat per intrusions. Aquest procés de polvorització no requereix la 

intervenció d’operadors especialitzats per assegurar una eficiència molt elevada.  

 

• Higienitzador modular  

• Genera de 200 a 500m3 de solució higienitzadora / boira  

• Eficiència de més de 1700 vegades més del normal  

• Higienitza l’ambient i elimina tota partícula en l’aire  

• Possibilitat d’instal·lació amb activació remota  

• Solució innòcua, no tòxica. Formulació de boira a base d’alcohol, aigua, 

dipropilé, glicol i sals d’amoni quaternari  

• Sistema patentat • Possibilitat d’ús com a sistema anti intrusió.  

• Requereix d’instal·lació i connexió elèctrica 

 

 

 Dilluns 

 

Dimarts  Dimecres  Dijous  

Pavelló A: CJSA 

Sala d’Actes 

Galeria 

Ed Infantil 

Cicle Inicial 

  

Pavelló B:   Menjador 

Aula d’estudi 

Cicle Mitjà 

Cicle 

Superior  
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Annex 4 

 

RECOMANACIONS PER AL PERÍODE D’ACOLLIDA D’EDUCACIÓ INFANTIL 
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Annex 5 

 

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
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ANNEX 6 
 

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les 
escoles 
Curs 2020-2021 
Salut/Escola 
 
 

Benvolgudes famílies, 

L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la 

pandèmia per la COVID-19. Ara més que mai, l’escola té un paper fonamental, 

perquè ha de garantir el dret a l’educació dels nostres infants i joves i ha de 

mantenir la seva funció de socialització i de formació en qualitat i equitat de milers 

d’estudiants.  

 

Tot el sistema sanitari estarà bolcat en els vostres fills i filles, i coordinat amb els 

docents i el personal que treballa a la vostra escola, institut o centre educatiu. 

Durant aquests mesos, el col·lectiu educatiu i el sanitari hem posat en pràctica 

mesures que permeten l’inici del curs de manera presencial i segura, tot 

adaptant-nos a la situació epidemiològica i als brots que es puguin produir en 

cada moment i territori.  

 

El nostre objectiu és preservar l’accés a l’educació i alhora protegir i tenir cura 

de la salut de tothom. Amb aquesta comunicació, des del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya –i en coordinació amb el Departament d’Educació, 

us volem transmetre que la nostra voluntat és que la informació sobre els 

procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia per 

la COVID-19, us arribi de forma molt directa per tal que estigueu al dia de les 

mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al 

desenvolupament del curs.  

 

Us demanem tota la col·laboració i comprensió en aquesta etapa que s’obre 

plena d’expectatives, reptes i preguntes.  

De ben segur, en trobareu moltes en aquesta comunicació. També sabeu que 

és imprescindible que continueu amb les mesures fora de l’escola: evitar contagis 
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i detectar-los aviat, és clau perquè es puguin assolir amb èxit els objectius 

educatius i pedagògics. 

 

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

  L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la 

temperatura amb antitèrmics.  L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb 

la mascareta ben posada.  

 

L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

Menor o igual a 14 anys Febre o febrícula Tos Dificultat per a respirar Mal de coll 

Congestió nasal Vòmits o diarrees Mal de cap Malestar Dolor muscular 

Més de 14 anys Febre o febrícula Tos Dificultat per a respirar Mal de coll Alteració 

del gust o de l’olfacte Vòmits o diarrees Mal de cap Malestar Calfreds Dolor 

muscular 

 

 A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:  

Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-

19. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  

Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

 

Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els 

contagis? 

  Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els 

seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la 

situació epidemiològica ho permet –en cas que no sigui així, també hauran de 

dur mascareta a l’aula a partir de 6 anys. A partir de secundària, sempre hauran 

de dur mascareta.   El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i 

s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que 

s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns.  També 

es veurà limitat amb alguns docents: a infantil i primària, els que treballin en 

diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 

metres amb els alumnes.  A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció 

del centre, dels espais comuns i cal garantir l’accés a gel hidroalcohòlic i/o 
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sabons allà on sigui necessari.  També s’aportarà tot el material gràfic i cartells 

per senyalitzar espais i fer recomanacions d’higiene i seguretat. 

 

Com es fa la prevenció de casos de la COVID-19? 

 MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT  

 

1 / MASCARETA  S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es 

poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen 

haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui 

necessari.  A l’educació infantil i primària els nens i nenes d’un mateix grup 

estable de convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre 

les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta 

quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les 

condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, 

també hauran de dur mascareta a l’aula.   A partir de secundària la mascareta 

és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar.  Entre grups no estables 

de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els 

nens i nenes.  

 

2 / HIGIENE  Accés a gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent.  

S’incrementa la neteja, ventilació i desinfecció dels espais. 

 Les escoles han d’implementar mesures específiques per a les entrades i 

sortides al centre, separar les taules, habilitar nous espais, etc. 

I si hi ha un cas de COVID-19? Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable 

de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots 

se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta 

prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament 

domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.    

 

Vegeu l’annex - Procediment d’actuació 
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És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? 

  En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat 

sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les 

decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny 

a cada centre.  En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la 

formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs 

escolar. 

Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat 

 Caldrà valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les 

implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. 

 En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es 

continuarà fent, de manera personalitzada, per via no presencial, garantint la 

continuïtat del curs escolar. 

Canals de comunicació entre /Salut i la comunitat educativa 

  

Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar. 

L’experiència ens diu que cal una certa flexibilitat per incloure-hi millores i 

modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada 

dia. I també en funció de la situació epidemiològica.  

 Per això us convidem a apuntar-vos als canals de comunicació que hem 

establert així com a La Meva Salut on, a través de l’eConsulta podreu contactar 

amb el vostre equip sanitari d’atenció primària. Volem que estigueu ben informats 

per canals oficials i amb informació contrastada. Us agrairíem que compartíssiu 

amb els vostres contactes, amics i companys d’escola o institut els continguts 

que us aportem, si us semblen interessants. 

La Meva Salut Si no hi esteu donats d’alta o no ho estan els vostres fills/es, podeu 

fer-ho a: lamevasalut.gencat.cat/alta 

 D’aquesta manera, a més dels resultats de les proves, també podreu rebre SMS 

que siguin del vostre interès. 

Canal de Telegram 

 Per tenir informació al dia i de fonts oficials descarregueu l’aplicació (IOS o 

Android) i busqueu el canal /Salut Escola 
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Canal Salut Hem obert un apartat al web perquè pugueu veure’n les darreres 

informacions que anirem actualitzant i penjant de forma constant. 

canalsalut.gencat.cat/salutescola 

Seminaris web Periòdicament farem sessions informatives amb professionals de 

referència del món sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, 

tutors, docents i qualsevol persona de la comunitat educativa. Les dates i detalls 

els anunciarem a través del canal de Telegram. 

Moltes gràcies a tothom per ajudar-nos a aconseguir una escola amb salut en un 

moment tan complicat. Tots som claus per aconseguir que la COVID-19 no aturi 

l’educació dels nostres infants i joves. 

 
 

Altres recomanacions i procediment d’actuació 

 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes 

estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius dels centres. 

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres 

d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies 

estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un 

cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre. 

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, 

els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la 

Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons 

cada cas i la situació epidemiològica de cada moment. 

Altres recomanacions a tenir en compte 

  Portar al centre una ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua de casa. 

Poden reomplir-la també a l’escola o institut.  Higiene de mans freqüent.  Evitar 

el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) amb 

persones que no formen part del grup estable de convivència tant de l’àmbit 

educatiu com de l’entorn familiar.  Evitar el contacte amb estris i objectes de 

persones externes als grups de convivència estable sense mesures d’higiene 

(mans netes i desinfecció). 

 

Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup 

 

 Si els símptomes apareixen dins l’escola o institut. 

Des del centre, si és el vostre fill/a, se us truca perquè el/la vingueu a buscar i us 

poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes 

són greus des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet.  Si els 

símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de 
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referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic 

privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. 

Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància 

Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu.  En 

qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una 

prova PCR al més aviat possible.  Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, 

l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari.  El 

grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de 

la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos 

els germans). 

Salut/Escola 

/Salut 

Annex. Altres recomanacions i procediment d’actuació 

/02 

El paper de la Direcció del centre com a referent de la COVID-19 

  La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les 

mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu.  Es coordina amb la 

persona referent del centre d’atenció primària assignada. 

El paper de la persona referent del centre sanitari 

 Cada centre educatiu té assignat una persona de referència del seu centre 

sanitari. S’encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-

19. Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la 

seva tasca. 

El paper del Gestor COVID 

  La seva funció és entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per registrar i 

identificar tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a l’aparició 

dels símptomes. Aquesta entrevista al “cas sospitós” es farà al CAP de referència 

de l’alumne/a o via telefònica.  El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei 

de Vigilància Epidemiològica territorial de referència de l’existència d’un cas 

sospitós en un centre educatiu per tal de sol·licitar la llista de contactes escolars 

i d’informar, alhora, de l’existència d’un cas sospitós de COVID-19. El Servei de 

Vigilància Epidemiològica també indica, si s’escau, les mesures d’aïllament 

necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas. 

 

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una 

prova PCR a un alumne/a o docent 

 

  RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP  

 

Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut.  

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta 

de grups no ho són.  Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 

dies després del darrer contacte amb el cas positiu.  S’ha de fer una prova PCR 

a tots els membres d’aquest grup.  El resultat negatiu d’un membre del grup no 



   
 

 

54 

 

eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període 

màxim d’incubació del virus.  La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit 

ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies 

des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que 

no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització 

d’una PCR de control. 

 

  RESULTAT NEGATIU   

 

S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu 

de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat.  

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-

li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva 

simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir 

si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica 

de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-

19) s’hi pot desaconsellar la tornada.  De manera general, els nens i nenes es 

poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 

 

  CERCA ACTIVA DE CASOS   

 

En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa 

de positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups 

on s’hagin detectat positius per COVID-19.  En el marc de la cerca activa de 

casos, es farà una PCR als germans, convivents i contactes estrets dels casos 

positius, així com al grup de convivència estable. Igualment, com sempre, els 

contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu durant 14 dies (malgrat 

que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el període màxim 

d’incubació del virus). 

 

  

 

 NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES 

DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE LA MEVA SALUT   

 

Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva 

Salut i/o per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt important que 

aquest curs us doneu d’alta a La Meva Salut (vosaltres i els vostres fills) a l’enllaç 

lamevasalut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d’altres 

proves diagnòstiques. 
 

 

 



   
 

 

55 

 

Annex 7: 

 Model de Document informatiu per a les famílies sobre la modalitat de menú per 

emportar 

 

IMPORTANT: 

Cal completar i/o ajustar la informació a la realitat del servei al centre. Per exemple: 

− En cas que també s’ofereixi menú per emportar als alumnes que no tenen ajut, caldria 

afegir: “- En aquest centre també s’ofereix menú per emportar a tots els usuaris de 

menjador que no puguin utilitzar temporalment aquest servei amb motiu de les mesures 

preventives que es prenguin per la COVID-19, abans esmentades.” 

− Si es serveixen menús de línia freda, de més llarga conservació, cal indicar quin termini 

hi ha per al seu consum. 

 

 

• El menú per emportar està previst per al cas que els usuaris del servei de menjador 

escolar que tenen un ajut individual de menjador no puguin utilitzar temporalment 

aquest servei, amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la COVID-19 

(quarantena, aïllament o confinament del centre). 

• El menú per emportar consta de 1r plat, 2n plat i postres. 

• La família de l’alumne/a ha de recollir al centre el menú per emportar. En el cas que la 

família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per 

recollir-lo en nom seu, mitjançant el document d’autorització corresponent, degudament 

signat. 

• Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin dues hores. 

• Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació. Recordeu que són per al seu 

consum en el dia. 

• Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent. 

• Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment. 
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Annex 8: 

 Model d’autorització per a la recollida de menús per emportar 

___________________________________________ <indicar nom i cognoms de qui signa>, 

amb 

DNI/NIE_______________ <indicar el número del document>, com a pare/mare/tutor/a de 

l’alumne/a _________________________________________ <indicar nom i cognoms de 

l’alumne/a >, que cursa ______________<indicar el nivell que cursa l’alumne/a: P3, 1r de 

primària...> 

al centre________________________________________________<indicar el nom del centre 

docent>, 

DECLARO: 

· Que el meu fill/a és usuari del menjador escolar aquest curs 2020/21 i no pot assistir al centre 

per trobar-se en situació d’aïllament o quarantena per la COVID-19. 

· Que el meu fill/a ______<indicar Sí o No> té un ajut individual de menjador concedit aquest 

curs. 

· Que per raons de salut, laborals o per l’aïllament o la quarantena per la COVID-19, no podem 

desplaçar-nos fins al centre per recollir els menús per emportar corresponents als dies de 

l’aïllament o la quarantena. 

Per aquest motiu, AUTORITZO: 

Al senyor/senyora ______________________________________________<indicar nom i 

cognoms de la persona autoritzada> amb DNI/NIE ________________<indicar el número del 

document> a recollir, en nom meu, els menús per emportar que corresponguin al meu fill/a. 

_______________________________<indicar localitat>, a ___________________<indicar 

data> 

Signatura 

 
 


