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L’educació és un dret fonamental per tots els nens i nenes, que juga un paper essencial en 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. Per aquest motiu, s'han mantingut i cal mantenir els centres
educatius oberts i garantir, tant com sigui possible, la presencialitat de l'alumnat.
La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una sèrie
de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema
educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s'han
involucrat i s'han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les
mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s'ha bolcat en el diagnòstic precoç de
la malaltia i l'àgil estudi dels contactes estrets, aplicant totes les mesures epidemiològiques que
han estat necessàries.
L'obertura d'escoles s'ha fet 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 la normativa
existent.

2.- OBJECTIU
Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les
màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones als
centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una
educació de qualitat.
En una societat amb grans incerteses, cal que l'escola pugui treballar amb la màxima normalitat
possible. Cal donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció que
siguin necessàries.
▪ 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.
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3.- MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL
3.1 Distància Interpersonal
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).
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 lavabo.
- 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.
3. 3 Ús de mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa
vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula
següent
Col·lectiu
1r cicle d'educació infantil (0-3 anys)
2n cicle d'educació infantil (3-6 anys)
De 1r a 6è de primària

Indicació
No indicada
No obligatòria ¹
Obligatòria²
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¹ A la nostra escola caldrà portar-la en les entrades i sortides i en les estades als espais comuns.
² El grup estable podrà prescindir de la mascareta durant l'esbarjo escolar.
. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la
pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.
3.4 Mesures específiques per a la Llar d’infants

▪ Només pot accedir al centre un adult per nen/a a portar-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 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. Donat que es
tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana
permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m²).
En 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 la
ventilació i l'ús de la mascareta.
El grup estable es mantindrà la major part del temps a un mateix espai (aula). En alguns
moments es desdoblarà el grup per tal de reduir la ràtio a 12-13 alumnes.
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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.
4.1 Organització aula
La distribució de les aules pot variar en funció de la tipologia de les activitats a realitzar,
individual o grupal.
4.2 Organització de grups d’alumnes/espais

NIVELL
P0

Nª
ALUM
2

DOCENTS
ESTABLES
tutora

DOCENTS
TEMPORALS

PAE
TEMPORAL
Psicòloga

ESPAIS
ESTABLES
Aula P0

ESPAIS
TEMPORALS
Llar i patis

P1

10

tutora

Psicòloga

Aula P1

Llar i patis

P2

16

tutora

Psicòloga

Aula P2

Llar i patis

P3

22

tutora

Esp. Ll Est,

Psicòloga

Aula P3

Gimnàs, patis

Esp.Mús

Vetllador

i biblioteca

Mestra Ed.Inf
P4
P5

23
19

tutora
tutora

Esp. Ll Est

Psicòloga

Mestra Ed.Inf

Vetllador

Esp. Ll Est

Psicòloga

Esp Mús

Vetllador

Aula P4

Gimnàs, patis
i biblioteca

Aula P5

Gimnàs, patis
i biblioteca

Mestra Ed.Inf
1r

2n

22

23

tutora

tutora

Esp. Mús

Psicòloga

Aula 1r

Aula suport,

Esp. Ll Est Esp.

Biblioteca,

EF

Inform i patis

Esp. Mús

Psicòloga

Mestre E.P

Vetllador

Aula 2n

Aula suport,
Biblioteca,
Inform i patis

3r

23

tutor

4t

25

tutora

5è

24

tutora

Esp. Ll Est

Psicòloga

Aula 3r

Psicòloga

Aula 4t

Psicòloga

Aula 5è

Esp. EF
Esp. Mús

Inform i patis

Esp. Ll Est
Esp. EF

Biblioteca,
Biblioteca,
Inform i patis

Esp.Mús

Biblioteca,
Inform i patis

Mestre E.P
6è

27

tutora

Esp. EF

Psicòloga

Aula 6è

Mestre E.P
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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:


Coordinadora de l'atenció a la diversitat, persona referent que centralitza i organitza
l'equip.



Psicopedagoga, que un dia a la setmana de 9 a 14 hores, es reuneix amb la
coordinadora d’atenció a la diversitat per planificar les intervencions a realitzar
(alumnes, famílies, passar tests, reunions amb altres professionals…) i portar-les a
terme.



Suport educatiu dins i fora de l'aula:
- La persona referent de grup, a part del tutor/a, farà suport inclusiu en els
grups classes.
- Es realitzaran desdoblaments de grup per reduir la ràtio i millorar l'atenció
de l'alumnat.
- Disposem d’hores de vetllador que intervindrà en diferents grups classe.

▪ Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), que elabora els dictàmens i fa el
seguiment dels casos més diferenciats, amb assistència mensual al centre.
▪ Altres equips externs, la intervenció dels quals es demana segons necessitats puntuals
(logopèdia, Serveis socials, ...)
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 contacte proper amb les educadores i el suport emocional als infants i les
famílies.
▪ Es continuarà el treball de les rutines (Bon dia, hàbits, ...) i s’enviaran propostes
d’activitats, experimentacions, cançons, contes, etc, enregistrades per les mateixes
educadores, mitjançant la Sites.
▪ Es faran connexions amb el grup per videoconferències (Meet).
Parvulari:
▪ Es prioritzarà el contacte proper amb les tutores i el suport emocional als infants i les
famílies.
▪ Es continuarà el treball de les rutines (Bon dia, hàbits, ...) , es faran activitats tutorials i es
proposaran activitats, tant en format paper com digital (Sites). S’aprofitarà també aquesta
via per revisar-les.
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▪ Cada grup classe disposa d’un horari virtual (dins la Sites) que especifica el temps diari de
connexió (mitjançant Meet), tant de la tutora com de les especialistes.
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.
▪ Els alumnes disposaran del material en format paper que fan servir diàriament a l’aula.
4.6 Confinament individual i/o parcial
▪ Als alumnes confinats (no malalts) se’ls farà un seguiment emocional i pedagògic.
S’assegurarà el treball de les diferents assignatures i aclariments personalitzats mitjançant
videoconferències, correu electrònic o telèfon.

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

L'alumnat d'acollida accedirà per la porta petita de l'escola, es rentarà les mans amb
gel hidroalcohòlic i mantindrà la distància de seguretat
d'1.5 m. amb la resta de companys/es que no pertanyin
al seu grup estable.
Quan finalitzi el període d'acollida, els professors de
cada cicle acompanyaran els infants a la seva aula de
Gimnàs

Menjador

referència i tant els responsables com els infants han de
portar la mascareta posada.

Infantil

Primària

Espai infantil (gimnàs) i
lavabo.
Espai primària (menjador) i
lavabo

Entrada

Dispensador de gel
hidroalcohòlic.
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5.2 Entrades i sortides
1.- Grups estables de manera esglaonada.
2.- Rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
3.- Portar mascareta posada.
4.- Mantenir la distància de seguretat entre els grups estables.
Cicle

Entrada matí

Sortida matí

Entrada tarda

Sortida tarda

Espai

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

Infantil
(2º cicle)

8:50 h

12:50 h

14:50 h

16:50 h

Porta gran

Inicial

8:55 h

12:55 h

14:55 h

16:55 h

Porta blava

Mitjà

8:50 h

12:50 h

14:50 h

16:50 h

Porta blava

8:45 h

12:45 h

14:45 h

16:45 h

Porta blava

Superior

Circulació entrada i sortida 8:450h – 16:45h
Cicle superior (5è i 6è)
Lavabo 6è.
Lavabo 5è

6
è

Gimnàs

5
è

Lavabo Informàtica

Menjador

Dispensador de gel
hidroalcohòlic.

Entrada

Informàtica
Planta baixa
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Circulació entrada i sortida 8:50h – 16:50h
Cicle Mitjà (3r i 4t)

6è
Gimnàs

3er

5è

Menjador

P5

Informàtica

Entrada

4r
t

Biblioteca

Planta baixa

Planta primera

Planta
segona

Lavabo 3r.

Lavabo 4t

Lavabo P5

Dispensador

de

gel

hidroalcohòlic.
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Circulació entrada i sortida 8:55h – 16:55h
Cicle Inicial (1r i 2n)

Gimnàs

Menjador

6
è

5
è

3r

4t
2
n

1r

Informàtica

Aula de

P
5

Entrada

suport
Biblioteca

Planta
baixa

Planta primera

Planta
segona

Lavabo 2n.
Lavabo 1r
Dispensador de gel
hidroalcohòlic.

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

Planta àtic

COMUNICAT
FR-02-02-02
Rev: 02
Pàgina 12

Circulació entrada (8:30h – 8:45h) i sortida (16.30h – 16:45h)
Llar d’infants (P0, P1, P2)

P0

Dormitori

Aula P1

Aula P2

Planta segona

Canviador P0
Canviador P1
Lavabos i canviador
P2
Dispensador de gel

*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.
*Es recomana que aquestes persones
estiguin vacunades amb la pauta completa.

hidroalcohòlic.
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Circulació entrada i sortida 8:50h – 16:50h
Parvulari (P3, P4, P5)

Aula P3

Aula P5
Aula P4

Planta segona

Lavabo P3
Lavabo P4
Lavabos P5
Dispensador de gel
hidroalcohòlic.
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5.3 Espai menjador (àpats)
S’ha habilitat l’espai del gimnàs per tal d’assegurar la separació dels grups estables.
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.
Es rentaran les mans abans i després de menjar i l’espai estarà ventilat (portes i finestres
obertes) durant l’estona del servei.

5.4 Espai menjador (horaris)

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

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

3r

P4
1r

P5

5è

4t

Lavabos
1r, 2n i 3r i 4t

2n

6è

Lavabos
P4, P5, 5è i 6è

Planta baixa

Planta baixa
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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 (activitats migdia)
Es conserva el grup estable, per tant, quan l'activitat es realitzi a l'exterior, l'alumnat no
haurà de portar mascareta.

L'espai estarà ventilat (portes i finestres obertes) durant l'activitat.
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 verd

Monitor/a

P5

Joc lliure
activitats migdia

14:00-14:50h

Pati de la font

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 / pati 1r

Monitor/a

4t

Joc lliure
activitats diverses

13:00-13:50h

Aula 4t / pati 2n

Monitor/a

5è

Joc lliure activitats
diverses

13:00-13:50h

Aula 5è / pati 1r

Monitor/a

6è

Joc lliure
activitats diverses

13:00-13:50h

Aula 6è / pati 2n

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

Pati 2n

Pati 1r

Planta àtic

Rentar les mans abans i després del pati.
Portar mascareta tota l’estona, excepte l’estona d’esmorzar i
de joc amb grup estable.
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Esbarjo Parvulari (P4 i P5)

Esbarjo matí ( 10:30h- 11:00h)
Pati P5

Pati P4

Parvulari (P3) i Llar d’infants (P0, P1 i P2)

Esbarjo matí (11:00h – 11:30h)

Pati P3
Pati Llar
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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. Mantenir ventilat l’espai.

Grup

Espai

Llar

Aules / patis

P3, P4 i P5

Gimnàs / patis

Primària

Poliesportiu AESE / gimnàs

5.8 Extraescolars
1. Rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
2. Preferentment grups estables en els espais de referència dels mateixos grups.
3. Ràtio recomanable de 10 alumnes amb un màxim de 15.
3. Mascareta obligatòria per tots els alumnes de primària durant la realització de l’activitat,
així com del monitor/a i/o professor/a.
4.- Mascareta obligatòria pels alumnes de Parvulari quan es barregin amb grups estables.
4. Ventilació de l’espai durant la realització de l’activitat.

6.- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
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
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6.1 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius
Les reunions amb les famílies s’adequaran a la situació sanitària.
Les reunions d'inici de curs seran virtuals.
Si la família o el professorat considera que les entrevistes s'han de fer presencials, cal limitar
la durada, garantir l'ús de mascareta i la distància física recomanada de les persones
assistent, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. Es preferible que les persones
participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa.
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
La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del
seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a
novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:
Febre o febrícula > 37,5ºC
Tos
Dificultat per respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i dolescents)
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants.
Només s’han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres
símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les
variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.
Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible
amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a
l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi
hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.
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Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat
positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.
Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han
passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions
següents:
- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular
(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).
- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova
de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret
asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.
Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o
professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena
perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i
també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels
convivents d’un cas positiu.
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l'interior del recinte escolar en el cas que
ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant
mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que
acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles i es recomana que aquestes
persones estiguin vacunades amb la pauta completa.
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:
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• malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen
tractaments immunosupressors);
• malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);
• malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament
mèdic);
• altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en
adolescents...).
La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no
reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció
personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:
a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid19.
b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada
vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada.
* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció a aquest
alumnat.

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 10 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.
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8.- GESTIÓ DE CASOS COVID-19
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.
Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre
educatiu:
- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el
director o la directora del centre educatiu;
- sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta
quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– com a la
persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut
que no permet deixar-la sola;
- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes
respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles mateixes o persones
amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està
vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense
vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc
d’aquest material per a les situacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI)
per atendre un cas sospitós;
- si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general
per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormirse...) cal trucar al 061.
A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions
següents:
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- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de
l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo
- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor)
que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del
sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el
seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del
CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries.

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 i l'adult acompanyant,
sempre intentant:
a) si és un alumne de CI -- aula de suport
b) si és un alumne de CM i EI -- biblioteca
c) si és un alumne de CS -- informàtica
▪ 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.
Quan es confirmi un cas d’un positiu de Covid 19 es farà prova diagnòstica a tots els
membres del Grup de Convivència Estable:
▪Alumnes vacunats amb pauta completa o que han passat la covid-19 en els darrers sis
mesos:
S’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del
diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. L’escola lliurarà una carta a l’alumnat del
GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars de manera
que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri en el sistema de dades de
Salut/Educació.
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▪Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el
4t i 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR.
Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació i també els que hagin tingut una
infecció per SARS-CoV2 confirmada els ens els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas
no han de fer quarantena, la resta d’integrants del GCE sí han de fer-ne.
El resultat negatiu de la prova no implica la exempció de la quarentena en alumnat no
vacunat.

9.- PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
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) en 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.
La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de
la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància
d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.
Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin
condicions d'higiene.
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per
a la higiene respiratòria es llencin 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).
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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
Grapadores i altres
utensilis d'oficina
Aixetes
Ordinadors, sobretot
teclats i ratolins
Telèfons i
comandaments a
distància
Interruptors d'aparell
electrònics

Material electrònic:
netejar amb un drap
humit amb alchohol
propílic 70º

Fotocopiadores
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12.- ANNEX 2. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES
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