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La situació actual de pandèmia per coronavirus ha tingut diversos efectes sobre la salut de la 

infància i l’adolescència. El confinament dels infants ha provocat que no poguessin sortir dels 

seus domicilis durant setmanes, amb conseqüències previsibles 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.  

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.  

Tots aquests efectes són més grans en alumnes en situació de vulnerabilitat (infants amb 

trastorns de conducta, de risc social...) La manca d’accés a les noves tecnologies ha agreujat 

una situació que ja era dificultosa per aquests infants.  

Per tal de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l'infant, és necessària l’obertura de 

l’escola amb la màxima normalitat. Donada la continuïtat de la situació de crisi sanitària, cal 

l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien el funcionament de la societat i 

per tant, el sistema educatiu. És prioritari que les famílies, els educadors i la resta del 

personal de l’escola s’involucrin i comprometin per a garantir les mesures de protecció i la 

traçabilitat.  

El Pla d’organització 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’organització 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 fèiem, aplicant les 

mesures sanitàries de protecció.  

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.  

1.- INTRODUCCIÓ 
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▪  Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents 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.  

▪  L'assistència al centre permet una socialització dels infants i fa possible revertir la bretxa digital i 

cognitiva que existeix entre l’alumnat.  

 

2.- DIAGNOSI 
        

 

Abans de la situació provocada pel Coronavirus, l'Escola només disposava de la pàgina web i 

de la plataforma Alexia per la gestió interna. No disposàvem de plataforma digital virtual de 

treball telemàtic, malgrat que feien servir recursos digitals en la nostra metodologia (PDIs, 

PC,..). 

 

Durant el confinament es va utilitzar el correu electrònic per la comunicació amb les famílies i 

l'enviament de la guia de tasques setmanals. El retorn de les tasques encomanades es feia 

mitjançant el Google Drive. 

 

Es van realitzar videoconferències  amb les famílies mitjançant Google Hangouts i Zoom. 

Ja de bon començament, a més del Twitter de l'escola, es va crear Instagram, per tal de 

compartir experiències amb les famílies. 

 

La resposta de les famílies i l'alumnat ha estat positiva, tot i que, algunes d'elles ens han 

manifestat la seva problemàtica sobre la connectivitat, l'haver de compartir dispositius i fer 

compatible la tasca educativa amb el teletreball. 

 

Analitzada la situació viscuda, l'Escola ha incorporat en la seva metodologia, a partir d'ara, la 

utilització de l'entorn G-Suite (Classroom, Meet,...), per integrar en un marc virtual la nostra 

proposta paragògica. 

 



   

 COMUNICAT 

 

 

FR-02-02-02 
Rev: 02 

Pàgina 5 

 
 

ESCOLA AZORÍN S.C.C.L. – c/ Anselm Clavé 6-8 08902 L’Hospitalet 

 Telf: 93 331 99 97 Fax: 93 332 05 46 

E-Mail: info@escolaazorin.com web: http://escolaazorin.com 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

També, s'han ampliat els serveis de la plataforma de comunicació família-escola i el professorat 

ha realitzat formació sobre noves tecnologies i entorn digital. 

 

3.- MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
        

 
3.1 Distància Interpersonal  

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 

SARS-COV-2, la distància física interpersonal, tant en espais tancats com oberts, s’estableix en 

1,5 m en general (2,5 m2 per persona) i és exigible en qualsevol cas excepte en els grups de 

convivència estables.  

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

seguretat establerta. 

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar una distància interpersonal 

d’1 metre.  

 

3. 2 Higiene de mans  

És tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes i del personal 

docent i no docent. 

Es requerirà de l’alumnat el rentat de mans:  

-  A l’arribada i sortida de l’escola.  

-  Abans i després dels àpats.  

-  Abans i després d’anar al WC. 

-  Abans i després de les diferents activitats, també de la sortida al pati.  

En el cas del personal que treballa a l’escola:  

- A l’arribada a l’escola.  

- Abans i després d’entrar en contacte amb els àpats dels infants i propis. 

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

- Abans i després de mocar un infant. 

- Com a mínim, una vegada cada dues hores.  

 

Tots els lavabos disposen de dosificador de sabó i dispensador de paper. Tots els espais de 

l’escola disposen de solució hidroalcohòlica, a més de les entrades.  
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3. 3 Ús de mascareta  

L’ús de mascareta higiènica i amb compliment de la norma UNE serà obligatòria en les 

entrades, sortides i desplaçaments per l’escola.  

Amb el grup de convivència estable, dins de l’aula, no serà necessari utilitzar la mascareta. 

Malgrat això, actualment i donada la situació epidemiològica és obligatòria també amb el 

grup estable a partir de 6 anys.  

 

3.4 Mesures específiques per a la Llar d’infants 

▪  Només pot venir un adult per nen/a aportar-los i recollir-los. Haurà de dur mascareta i 

posar-se gel hidroalcohòlic a l’entrada.  

▪  Les entrades i sortides, sempre que el temps ho permeti, es faran pel pati de la llar. En cas de 

pluja. Es faran pel passadís de la zona de jocs.  

▪  Tot el material de joguines de la Llar d’infants seguirà la normativa de neteja indicada pel 

Departament de Salut.  

▪  Els xumets i biberons s’han de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals i es 

retornaran a les famílies diàriament per la seva neteja i desinfecció.  

▪  Els nens i nenes de la llar no podran entrar amb sabates de carrer. Per això us demanem unes 

sabates i uns mitjons antilliscants que es quedaran a la classe.  

▪  Els cotxets s’han de penjar a les barres de l’entrada, marcats amb noms i cognoms. Si no es 

poden plegar, no es podran deixar a l’escola.  

 

4.- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 
        

 

La nostra proposta d’organització es basa en grups de convivència estables (per cursos, amb 

una ràtio entre 23 i 27 alumnes) amb un tutor/a estable i docents de suport (especialistes) en 

un espai referent. D’aquesta manera, facilitem la traçabilitat de possibles casos, permetent 

una identificació i gestió precoç.  

 

El grup estable amb professor tutor/a estable podrà prescindir de la mascareta i de la 

distància mínima física interpersonal de seguretat (1,5 m). El personal temporal 

(especialistes, personal de suport, etc.) ha de fer servir mascareta i mantenir la distància de 

seguretat.  
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El grup estable es mantindrà la major part del temps a un mateix espai (aula), garantint 1m2 

per alumne. En alguns moments es desdoblarà el grup per tal de reduir la ràtio a 12-13 

alumnes.  

S’han definit els espais comuns per a cada grup estable: aula d’informàtica, aula de reforç, 

biblioteca, menjador i patis, complint amb els protocols de ventilació, neteja i desinfecció 

establerts.  

A causa de les mesures de seguretat donades per l’emergència sanitària, no es  portaran a 

terme activitats que suposin barreges de grups.  

En cas de confinament del grup de convivència estable hi haurà una interrupció de 

l’activitat presencial d’aquest grup, fent seguiment lectiu dels alumnes i donant continuïtat 

al nostre Projecte Educatiu, a través de  la plataforma G-Suite.  

 

4.1 Organització aula 

La distribució de les aules pot variar en funció de la tipologia de les activitats a realitzar, 

individual o grupal.  

    

Primera proposta per treballar en grup:  

Grup de 3 per treball en equip. 
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Segona proposta per treballar en grup:  

Grup de 4 per treball en equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Organització de grups d’alumnes /espais 

 
NIVELL Nª 

ALUM 

DOCENTS 

ESTABLES 

DOCENTS  

TEMPORALS 

PAE 

ESTABLE 

PAE 

TEMPORAL 

ESPAIS 

ESTABLES 

ESPAIS  

TEMPORALS 

P0 2 tutora   Psicòloga Aula P0 Llar i patis 

P1 8 tutora   Psicòloga Aula P1 Llar i patis 

P2 8 tutora   Psicòloga Aula P2 Llar i patis 

P3 23 tutora Esp. Ll Est  Psicòloga Aula P3 Gimnàs i patis 

P4 24 tutora Esp. Ll Est Vetllador Psicòloga Aula P4 Gimnàs i patis 

P5 23 tutora Esp. Ll Est 

Mestra Ed Inf 

 Psicòloga Aula P5 Gimnàs i patis 

1r 24 tutora Esp. Música 

Mestra E.P 

Vetllador Psicòloga Aula 1r Aula suport,  

Inform  i patis 

2n 24 tutora Esp. Ll Est 

Esp. Mús 

Esp. EF 

 

 Psicòloga Aula 2n Aula suport,  

Inform  i patis 

3r 26 tutora Esp. Ll Est 

Esp. Música 

 Psicòloga Aula 3r Aula suport,  

Inform i patis 

4t 25 tutora Esp. Mús 

Esp. EF 

 Psicòloga Aula 4t Aula suport,  

Inform i patis 

5è 27 tutora Esp. EF 

Mestre E.P 

 Psicòloga Aula 5è Aula suport,  

Inform i patis 

6è 27 tutor Esp. Ll Est 

Esp. Mús 

 Psicòloga Aula 6è Aula suport, 

Inform i patis 
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4.3 Criteris organitzatius dels recursos per a l’alumnat amb NEE 

Per atendre la diversitat, el nostre centre compta amb diferents suports interns i externs:  

 

 Una psicopedagoga, que un dia a la setmana de 9 a 14 hores, es reuneix amb la 

coordinadora d’atenció a la diversitat i planifiquen la feina a realitzar (alumnes, 

famílies, passar tests, reunions amb altres professionals…). 

 Coordinadora de l’atenció a la diversitat que organitza l’atenció a la diversitat de 

l’escola, es reuneix amb diferents professionals, coordina l’atenció a casos concrets... 

 Suport educatiu dins i fora de l’aula. 

 Hores de mestres per atendre els alumnes que ho precisin. 

 Metodologia digital amb activitats interactives i seguiment proper dels alumnes, més 

la dedicació en horari lectiu a l’ensenyament de la utilització de les noves tecnologies. 

 

Aquest curs per tal de garantir la traçabilitat en cas d’un possible contagi, el docent 

encarregat d’atendre la diversitat serà en cada moment el tutor o tutora del grup estable o el 

docent temporal assignat al grup.  

 

4.4 Concreció per a l’Educació Infantil (Llar i Parvulari) en cas de confinament 

En cas de confinament parcial o total de l’alumnat, farem servir l’entorn G-Suite, per tal de 

continuar amb el nostre Projecte Educatiu.  

 

Llar d’infants:  

▪  Es prioritzarà el treball de les rutines (Bon dia, hàbits, ...), el contacte proper amb les 

educadores i el suport emocional.  

▪  S’enviaran propostes d’activitats, experimentacions, cançons, contes, etc, enregistrades per 

les mateixes educadores.  

▪  Es faran connexions amb el grup per videoconferències (Meet) tres cops per setmana.  

 

Parvulari:  

▪  Setmanalment s’enviarà una guia de tasques amb activitats globalitzades relacionades amb 

els diferents àmbits d’aprenentatge, adequades a cada franja d’edat, mitjançant Google 

Classroom i altres formats (enregistrament de tutores, vídeos, ...) 

▪  Connexions diàries amb les tutores. Cada grup tindrà un horari amb els dies de connexió 

per videoconferència (Meet). Durant aquestes estones, les tutores realitzaran activitats 

tutorials (en petit grup o individual) o amb el grup sencer per activitats d’ensenyament i/o 

aprenentatge amb la resta de professionals.  
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4.5 Concreció per a l’Educació Primària en cas de confinament 

 
▪  Es realitzaran connexions (Meet) amb el tutor/a per tal de fer un seguiment tutorial de 

l’alumnat.  

▪  Es faran connexions per videoconferències diàries amb els mestres de les diferents 

assignatures per continuar el treball de classe (explicacions, aclariments, dubtes en el 

seguiment del temari...) i per planificar i realitzar les activitats a fer, que s’enviaran per 

Google Classroom.  

 

 

 5.- ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ DE L’ESPAI 

        

5.1  Acollida matinal (abans de les 8:30h) 

1.- Rentar les mans abans i després de l’acollida.  

2.- Portar mascareta.  

3.- Ventilar, netejar i desinfectar l’espai (inclòs lavabo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa 

  

 

 

Espai infantil (gimnàs) i 

lavabo. 

 

 

Espai primària (menjador) i 

lavabo 

  

 

 

Dispensador de gel 

hidroalcohòlic.  

Després de cada ús: 

Es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai 

(inclòs lavabo) al tractar-se d’espais 

ocupats per grups de convivència.   

Després de cada ús: 

 

 

 

Infantil 

 

 

Primària 

Entrada 

Menjador 

Gimnàs 
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5.2 Entrades i sortides 

1.- Grups estables a intervals de 10 min.  

2.- Rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.  

3.- Portar mascareta fins a la seva aula.  

 

Cicle  Entrada matí  Sortida matí  Entrada tarda  Sortida tarda  Espai  

Superior  8:40 h  12:50 h  14:50 h  16:45 h  Porta blava  

Mitjà  8:50 h  12:55 h  14:55 h  16:50 h  Porta blava  

Inicial  9:00 h  13:00 h  15.00 h  17:00 h  Porta blava  

Infantil  

(2º cicle)  

9:00 h  12:50 h  14:55 h  16:50 h  Porta gran  

Infantil (1er 

cicle)  

8:30 a 8:45 h  12:15 a 12:30 h  14:45h 16:30 a 16:45 h  Porta blava  

 

Circulació entrada i sortida 8:40h – 16:45h 

Cicle superior (5è i 6è)                                                    
 

 

 

 

 

Planta baixa                       

 

 

 

 

Lavabo 6è. 

 

 

Lavabo 5è  

 Lavabo Informàtica 

 

 

Dispensador de gel 

hidroalcohòlic.  

6

è 

5

è 

 

Informàtica 

Gimnàs 

Menjador 

Entrada 
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Circulació entrada i sortida 8:50h – 16:50h 

Cicle Mitjà (3r i 4t)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lavabo 3r. 

 

 

Lavabo 4t  

 Lavabo P5 

 

 

Dispensador de gel 

hidroalcohòlic.  

6è 5è 

Planta baixa Planta primera 

Informàtica Entrada 

Gimnàs Menjador 

Planta 

segona 

4r

t 

3er 

Biblioteca 

P5 
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Circulació entrada i sortida 9:00h – 17:00h 

Cicle Inicial (1r i 2n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavabo 2n. 

 

 

Lavabo 1r  

 

 

Dispensador de gel 

hidroalcohòlic.  

6

è 

5

è 

Planta 

baixa 

Informàtica 

Entrada 

Gimnàs Menjador 

Planta 

segona 

4t 3r 

P

5 

2

n 

1r 

Planta àtic 

Aula de 

suport 

Biblioteca 
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Els nens/es de la Llar només podran ser 

acompanyats per un familiar. 

En cas d’haver d’accedir a la Llar, 

qualsevol  persona externa, haurà de fer ús 

de peücs i desinfectar mans.   

Circulació entrada (8:30h – 8:45h) i sortida (16.30h – 16:45h) 

Llar d’infants (P0, P1, P2) 

 

 

 
                Planta segona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canviador P0 

 

 

Canviador P1  

 Lavabos i canviador 

P2 

 

 

Dispensador de gel 

hidroalcohòlic.  

Aula P2 

Aula P1 
Dormitori 

 P0 
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Circulació entrada i sortida 9:00h – 16:50h 

Cicle Infantil (P3, P4, P5) 

 

 

 
                Planta segona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavabo P3 

 

 

Lavabo P4 

 Lavabos P5 

 

 

Dispensador de gel 

hidroalcohòlic.  

Aula P4 
Aula P5 

Aula P3 
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5.3 Espai menjador (àpats) 

1.- Rentar les mans abans i després de menjar.  

2.- Ventilar, netejar i desinfectar l’espai després de l’àpat de cada grup.  

3.- S’ha habilitat l’espai del gimnàs per tal d’assegurar la separació dels grups estables.   

4.- Els integrants d’un mateix grup estable seuen junts i es mantenen les distàncies entre 

taules de diferents grups.  

El menjar es serveix en plats individuals, com fèiem fins ara i s’evitaran les cistelles de pa al 

centre de la taula. El monitor/a encarregat del grup servirà l’aigua.  

 

5.4 Espai menjador (horaris) 

Primer torn (13:00-13:45h)  Segon torn (14:00-14:45h) 

 

 

 

         Lavabos  

1r, 2n i 3r i 4t 

         Lavabos 

P4, P5, 5è i 6è 

 

Es ventilarà, 

netejarà i 

desinfectarà l’espai 

(inclòs lavabos) al 

tractar-se d’espais 

ocupats per grups 

de convivència NO 

estable.  

 

Planta baixa                Planta baixa  

 

 

2n 

P4 

3r 

5è 

1r 
P5 

4t 

6è 
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Menjador Llar 

 

→ Primer torn (12:00-12:45h)    Dinen a l’aula de P2 els nens i nenes de P2 

→ Segon torn (13:00-13:45h)    Dinen a l’aula de P2 els nens i nenes de P3 

  

5.5. Espai menjador (migdia) 

1.- Rentar les mans abans i després del pati.  

2.- Portar mascareta tota l’estona si no es pot garantir distancia mínima 1,5 m.  

3.- Ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

  

Grup  Activitat  Horari  Espai  Personal  

Llar  Migdiada  13:00-14:45h  Dormitori P0 i aula P1  Tutores  

P3  Migdiada  13.45-14:45h  Aula P3  monitora  

P4  Joc lliure  

activitats migdia 

14:00-14:50h  Pati de la font  Monitor/a  

P5  Joc lliure  

activitats migdia 

14:00-14:50h  Pati verd  Monitor/a  

1r  Joc lliure 

activitats diverses  

14:00-14.50h  Pati 1r / aula de suport  Monitor/a  

2n  Joc lliure 

activitats diverses  

14:00-14.50h  Pati 2n / aula 2n  Monitor/a  

3r  Joc lliure 

activitats diverses  

13:00-13:50h  Aula 3r  Monitor/a  

4t  Joc lliure 

activitats diverses  

13:00-13:50h  Aula 4t  Monitor/a  

5è  Joc lliure activitats 

diverses  

13:00-13:50h  Aula 5è  Monitor/a  

6è  Joc lliure 

activitats diverses  

13:00-13:50h  Aula 6è  Monitor/a  
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5.6 Espai patis  

 

Esbarjo matí (10:30h – 11:00h)   Esbarjo matí (10:30h – 11:00h)  

Cicle Inicial (1r i 2n)     Cicle Mitjà i Cicle Superior 

       Pati individual     Pati sectoritzat 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Planta àtic 

 

 

 

 

 

 

Pati 1r 

Pati 2n 

Rentar les mans abans i després del pati. 

Portar mascareta tota l’estona, excepte l’estona d’esmorzar. 

Desinfectar l’espai, després de sortir.  
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Esbarjo Parvulari  (P4 i P5)  Esbarjo matí ( 10:30h- 11:00h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parvulari (P3) i Llar d’infants (P0, P1 i P2)    Esbarjo matí (11:00h – 11:30h)    

 

  

Pati P5  

Pati P4 

 

Pati Llar 

Pati P3 
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5.7  Espai Educació Física 

 

1. Espai obert sempre que sigui possible (pati).  

2. Rentar les mans abans i després de l’activitat.  

3. Ventilar, netejar i desinfectar l’espai cada canvi de grup estable. 

4. Desinfectar material d’Educació Física després de cada ús.  

 

 

  

5.8 Espais comuns 

1.  Rentar les mans abans i després de l’activitat  

2. Fer-ne ús sempre el mateix grup estable i en el mateix dia. Si es canvia de grup, ventilar, 

netejar i desinfectar l’espai.  

3. Si es barregen grups s’ha de portar mascareta o mantenir distància mínima de 1,5 m.  

 

5.9 Extraescolars 

1. Rentar-se les mans abans i després de l’activitat  

2. Grups estables preferentment i en els espais de referència dels mateixos grups  

3. Si es barregen grups portar mascareta tota l’estona si no es pot garantir distancia mínima 

1,5 m  

4.  Es recomana material d’ús individual quan sigui possible  

5.  Netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hagi canvi de grup  

6.- Ventilar, netejar i desinfectar l’espai quan hagi canvi de grup  

 

* Protocol pendent de concreció segons activitat. 

 

 

Grup Espai 

Llar Aules / patis 

P3, P4 i P5 Gimnàs / patis 

Primària Poliesportiu AESE / gimnàs 
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L’Escola disposa de diferents eines per garantir una bona comunicació amb les famílies: 

- Alexia comunicació 

- Correu electrònic 

- Xarxes socials 

- Pàgina web 

- Agenda alumnes 

- Telèfon 

 

6.1  Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius 

Les reunions amb les famílies s’adequaran a la situació sanitària; per tant, podran ser 

presencials o telemàtiques, segons el moment.  

Pel que fa a la resta de reunions (Consell Escolar, Claustre, Coordinació...), es realitzaran de 

forma presencial o telemàtica, segons estableixi la normativa del Departament de Salut. 

En cas de portar-les a terme de forma telemàtica, farem servir Google  Meet.  

 

7.- REQUISITS ACCÉS A L’ESCOLA 
        

 

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

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

▪    No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.  

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 

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

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al 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.  

6.- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
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•  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.  

 

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 a l’escola en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 

oportunes. Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família ha 

de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació 

epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 

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

 

 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director/a.  

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.  

Les decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el 

resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.  

Els Equips d’Atenció Primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 

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

8.- GESTIÓ DE CASOS COVID-19 
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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.  

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

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

 

Concrecions: 

▪  Davant sospita simptomatologia COVID-19, el professor/a o monitor/a que estigui amb 

l’alumne ha de prendre’l la temperatura. 

▪  En cas de temperatura alta, avisar a Direcció o Cap d’Estudis. 

 ▪  Direcció/Cap d’Estudis decideix en quina aula aïllar l’alumne, sempre intentant:  

   a)  si és un alumne de CI  --  aula de suport 

   b)  si és un alumne de CM  --  biblioteca 

   c)  si és un alumne de CS  --  informàtica 

▪  Si aquestes aules estan ocupades, es posarà l’alumne al despatx de Pedagogia i es decidirà 

quin professor del cicle serà el responsable d’acompanyar l’alumne.  

 ▪  El tutor/a es posa en contacte amb la família per comunicar la situació o bé si la situació és 

greu, es truca directament al 061. A falta d’aquest/a, serà el Director/a o Cap d’Estudis qui 

contacti amb la família per fer la comunicació. 

▪  El Director/a contacta amb el Servei de Salut.  
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9.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ   
 

9.1  Ventilació  
Sempre que la climatologia ho permeti, les finestres de totes les aules romandran obertes.   

En cas de no ser possible, les finestres s’obriran:  

              a)  abans de la 1a classe del matí 

              b)  durant l’esbarjo 

              c)  al finalitzar les classes del matí 

             d)  abans de les classes de la tarda 

              e)  al finalitzar les classes de la tarda. 

 

El/la responsable de la ventilació és el mestre/a que imparteixi classe en aquell aula. L’escola 

disposa d’un Pla de neteja i desinfecció (annex 1), creat a partir del document de Salut 

elaborat pel Departament de Salut.  

Contempla la neteja i desinfecció dels diferents espais segons l’ocupació i concurrència.    

 

9.2  Neteja 

El Pla de Neteja es concreta a l’Annex 1.  

 

9.3  Desinfecció 
El responsable de la desinfecció de les aules i altres espais de l’escola és el personal de neteja, 

que ho farà un cop al dia. 

 

Quan s’utilitzi un aula comú (aula de suport, biblioteca o aula d’informàtica), el 

responsable de la desinfecció és l’últim professor/a que l’hagi utilitzat.  

 

Quan s’utilitzi l’aula d’informàtica, cada alumne serà el responsable de desinfectar 

l’ordinador, el ratolí, el teclat i la superfície que hagi fet servir. 

 

La responsable de la desinfecció de Secretaria és la secretària, que desinfectarà l’ordinador, 

el teclat, el ratolí i la superfície de treball tantes vegades al dia com sigui convenient.  

 

El /la responsable de la desinfecció dels despatxos és cada persona que l’utilitzi, 

desinfectant l’ordinador, el teclat, el ratolí i la superfície de treball tantes vegades al dia 

com sigui convenient.  

  

El responsable de la desinfecció del menjador és el personal de cuina, que desinfectarà 

després de cada ús, taules, cadires i terra. 
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9.4 Gestió de residus  

A l’escola disposem de papereres amb bossa i tapa en els espais necessaris per dipositar 

mocadors, tovalloles de paper i mascaretes, per llençar al contenidor gris.  

 

 

10.-  SEGUIMENT DEL PLA 
        

 
La revisió del Pla d’Organització es realitzarà trimestralment i es farà coincidir amb les 

reunions d’avaluació del Claustre de Professors i amb les reunions del Consell Escolar, si és 

possible.  

Es recolliran les incidències i es faran proposta de millora que s’aniran incorporant al nostre 

Pla.  
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11.-  ANNEX 1. PLA DE NETEJA 
        

 

 

 

 

 

 

 

Abans de  

cada ús 

Després de  

cada ús 

Diàriament 
> 1 vegada  

al dia 

Setmanalment Comentaris 

   ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de l'espai  

         
+ 

   

Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia  

Manetes i poms de 

portes i finestres                   

Baranes i passamans, 

d'escales                   

Superfície de taulells i 

mostradors  
                 

Cadires i bancs 

              

Especialment en les zones 

que contacten amb les 

mans  

Grapadores i altres 

utensilis d'oficina                   

Aixetes  
                 

Ordinadors, sobretot 

teclats i ratolins                

Material electrònic: 

netejar amb un drap 

humit amb alchohol 

propílic 70º  

Telèfons i 

comandaments a 

distància                

Interruptors d'aparell 

electrònics                

Fotocopiadores  
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