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1. INTRODUCCIÓ 

L’Administració ha establert que els centres hem d’elaborar un Pla 

d’organització de centre amb una sèrie de previsions per garantir la 

seguretat d’alumnes i treballadors i  establir mesures de protecció i en el 

seu cas, la traçabilitat. 

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents 

publicats per l’Administració. El seu objectiu és buscar un equilibri entre 

la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de 

tots els infants i joves a una educació de qualitat. 

Aquest document es basa en el valors de: 

Seguretat per tal que el nostre centre educatiu sigui un espai on 

l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i 

confortable. 

Salut, d’alumnat i treballadors/es per reduir la transmissió i millorar la 

traçabilitat 

Equitat, per afavorir la presencialitat de l’alumnat amb més necessitats 

educatives, sense renunciar a la seguretat. 

Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en 

coherència amb larealitat de la nostra escola i del seu entorn, seguint 

en tot cas les instruccions de l’Administració. 

L’Administració de Sanitat i d’Educació han establert una sèrie de 

mesures que cada centre hem d’adaptat a la nostra situació en aquest 

Pla d’organització. Es tracta d’una previsió que hem fet de  com 

atendrem els alumnes amb les condicions que l’Administració ha 

establert, que es basen en reduir les possibilitats de contagi i en el seu 

cas, dificultar la propagació del virus, es centren en mantenir la 

distància social i en la netejar i desinfecció. Una derivada és evitar (tant 

com sigui possible) les aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i 
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altres, sobretot en determinats moments de la nostra activitat escolar, 

com son, per exemple, les entrades i sortides de l’escola. 

En cas de que es detecti una sospita de contagi o un contagi, 

assegurarem la traçabilitat d’aquella persona, és a dir, de poder fer una 

llista dels contactes estrets que ha tingut per poder-los aïllar i observar. 

Hem de posar les mesures per a evitar que, per motiu d’una sospita o 

d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola; en canvi, si el nombre de 

contactes estrets d’una persona és conegut i relativament limitat, només 

caldrà aïllar i observar aquell grup. 

D’aquí sorgeix el concepte de Grup de convivència i relació, grup 

d’alumnes que comparteix una hora d’entrada i sortida diferent, un 

horari diferent, uns itineraris per dins de l’escola diferents, amb un 

material propi i un nombre reduït de docents. 

Els alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar, però cal evitar 

(tant com sigui possible) que interactuïn dos grups de convivència. Si es 

produeix un contagi, només caldrà aïllar i observar aquest grup, no tota 

l’escola. 

En aquest pla farem les previsions que calguin per reduir el contagi i 

dificultar la propagació del virus, i en cas necessari, disminuir les 

conseqüències d’un nou confinament. Si cal impedir el contagi entre els 

membres de la comunitat educativa, caldrà posa-li barreres a la 

transmissió del virus ja sigui desinfectant o mantenint la distància social. 

Aquest pla es complementa amb el document Pla d’ensenyament 

online, on establim les directrius per explicar als equips docents i famílies 

com es treballarà online en cas que l’escola o uns grups d’alumnes 

hagin de tornar al confinament. 
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2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL  

2.1 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. 

 

2.2 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. Els infants es 

rentaran les mans com a mínim 5 vegades al dia i es posaran gel 

hidroalcohòlic: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després dels àpats 

 Abans i després d’anar al WC   

 Abans i després de la sortida al pati 
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Es posaran cartells en els punts de rentat de mans explicant els passos  

per a  fer una correcta higiene. Les mans s’assecaran a l’aire i en els WC 

hi haurà tovalloles d’un sol ús, que caldrà llençar en papereres amb 

tapa i evitar que es llencin a l’WC. 

 A totes les estances de l’escola es disposarà de dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 

Els infants han de portar a la motxilla una capseta transpirable o 

necesser amb una ampolleta de gel hidroalcohòlic per quan vegin 

oportú fer-ne més utilitzacions, mocadors d’un sol ús, una mascareta de 

recanvi i una ampolleta d’aigua per a ús particular. 

 

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. 

 

2.3 Ús de mascareta 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle 

d’educació infantil (3-

6anys) 

 No obligatòria Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE. 
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De 1r a 4t de primària  No obligatòria 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. 

 Obligatòria  

Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE 

A partir de 5è de 

primària 

 

 No obligatòria si 

s’està amb el grup 

de convivència 

dins de l’aula. 

Indicada fora del 

grup quan no es 

pugui mantenir la 

distància 

d’1,5metres. 

 Obligatòria 

Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE 

Personal  docent i 

no docent 

 Recomanable 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 

Higiènica amb 

compliment de 

la norma UNE 

+una tèxtil amb 

filtre. 

Les mestres 

d’Educació 

Infantil FPP2 
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pugui mantenir la 

distància d’1,5 

metres. 

 Obligatòria  

La obligatorietat de la mascareta vindrà pautada en cada moment per 

la situació sanitària. 

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

mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de 

portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables. 

 

2.4 Requisits d’accés als centres educatius 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència de 

simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 

 Aquesta és la simptomatologia modificada el 9 de setembre: 

• Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)  

• Tos  

• Dificultat per a 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 adolescents)  

**Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) 
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són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar 

símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o 

altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 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, valorarem 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 laCOVID-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. 

A principi de curs, les famílies hauran de signar una declaració 

responsable conforme assumeixen els protocols d’assistència  dels seus 

fills/es a l’escola (annex 8). 

 

2.5 Control de símptomes 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 
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filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de 

la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de 

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, 

s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada 

moment. 

 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre 

educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb 

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

ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal 

de poder prendre les mesures oportunes. 

 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes 

(vegeu l’annex 1). La família i/o l’alumne/a 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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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE 

I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

3.1 Neteja, desinfecció i ventilació 

Disposem d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció 

adaptada a les característiques del nostre centre (vegeu l’annex 2). 

Ventilarem les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia, aproximadament 10 minuts 

cada vegada. 

 

Totes les aules de l’escola són fàcilment ventilables, donat que totes són 

exteriors. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament, 

seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i 

locals de concurrència humana (vegeu annex núm. 3). 

 

Sempre que sigui possible, mantindrem les portes obertes, evitant així 

més contacte en les manetes de les portes. 

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

diferents grups, en cada canvi de grup es farà una neteja, desinfecció i  

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

Hem organitzat uns horaris d’ús dels lavabos organitzats per cursos. 

Després d’utilitzar-los cada grup estable, es farà una neteja i desinfecció 

dels WC i piques de rentat de mans, aixetes,... 

 

3.2 Promoció de la salut i suport emocional 

Durant les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin 

l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre 

educatiu.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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Des de la Comissió d’Educació de Carmelites Missioneres s’ha elaborat 

un document d’acompanyament emocional per a l’alumnat, preparat 

per les psicòlogues dels nostres centres. És un projecte d’educació 

emocional en el marc del confinament i post confinament pel COVID-

19(Vegeu annex núm. 4). 

La psicòloga del centre farà un cribratge inicial sobre l’estat de 

l’alumnat amb necessitats específiques d’acompanyament. 

Durant aquests primers dies farem molt incís en els nous hàbits d’higiene i 

seguretat a l’escola i posarem cartellera informativa sobre les noves 

formes d’actuar, desplaçaments,... 

 

 

3.3 Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és 

la titular. 

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

professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així 

com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 

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

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 

de COVID-19. 

 

 

S’ha elaborat un protocol d’actuació en situació de detectar una 

sospita de cas ( veure annex 10). 
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DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

Casos 

potencials 

Espai 

habilitat 

per a 

l’aïllament 

Persona 

responsable de 

reubicar 

l’alumne/a i 

custodiar-lo fins 

que el vinguin a 

buscar 

Persona 

responsable 

de trucar a 

la família 

Persona 

responsable 

de les 

dades dels 

contactes 

estrets 

Infantil  Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

Engràcia 

Margarit 

(directora) 

Rocío 

Hidalgo 

Inicial  Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

Mitjà  Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

Superior  Aula 

interioritat 

Mª Àngels 

Ortega 

 

A l’annex 9 trobareu la graella de seguiment de casos. 

Repartiment dels termòmetres: 

Nº  Responsable Alumnat 

1 Mª Àngels Ortega Control planta baixa esporàdic 

1 Carme Ortega Control 1ª i  2ª planta esporàdic 

1 Engràcia/Rocío Control entrada porta principal 

1 Gna. Carmen Parra Control entrada pati 
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4. ORGANITZACIÓ DELCENTRE 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre. 

4.1 Alumnat 

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de l’escola. 

Garantirem que tots els alumnes 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. 

4.2 Personal dels centres: professorat, personal d’atenció educativa i 

personal d’administració i serveis 

CURS TUTOR/A SUPORT ALTRES (NL tutorands) 

P3 Ingrid Marina 

 

Sara  

 P4 Raquel 

P5 Helena  

1r A Carme  Jaume Jordi  (especialista d’anglès) 

Adrià (especialista de música) 

1r B Núria A. Jaume Jordi  (especialista d’anglès) 

Adrià (especialista de música) 

2n Marta Jaume Jordi  (especialista d’anglès) 

Adrià (especialista de música) 

3r Sandra  Núria L. Jordi  (especialista d’anglès) 

Adrià (especialista de música) 

4t Àlex  Núria L. Jordi  (especialista d’anglès) 

Adrià (especialista de música) 

5è Gemma Sònia  Jordi  (especialista 

d’anglès) 

Adrià (especialista de 

música) 

Míriam(especialista de 

francès) 

Equip 

directiu 

5h 

6è Mireia Sònia Jordi  

Adrià  

Míriam  

Equip 

directiu 

4h  
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FUNCIÓ PERSONAL 

Secretaria-administració Rocío Hidalgo 

Recepció  Mª Àngels Ortega 

Neteja  Anabel Mendiola 

Carme Ortega 

Yolanda Blanes 

Menjador  Tots a taula 

Extraescolars  Codelearn 

Elit Sports 

Salt Idiomes 

Bàsquet St. Pere 

 

4.3 Grups estables 

Hem organitzat grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un 

espai referent. Hem respectat la ràtio original de cada grup i 

desdoblarem el curs de 1r en dos grups per edat cronològica. Només 

podem desdoblar un grup perquè el departament d’educació només 

ens ha ampliat la plantilla en un mestre. S’ha escollit el grup de primer 

perquè és molt nombrós i fa un canvi d’etapa. 

Cada cicle disposarà d’un mestre de suport educatiu, el mateix per a 

ambdós cursos, que només actuarà amb aquests dos grups estables 

(tres en el cas d’Infantil). 

A Infantil l’anglès el farà l’especialista d’anglès de parvulari, que és al 

mateix temps, la mestra de suport. La resta d’àrees les farà la tutora. La 

psicòloga del centre intervindrà de forma molt periòdica per tal de fer 

l’adaptació i seguiment de l’alumnat. A Primària només intervindran els 

especialistes d’anglès i música i a Cicle Superior també francès. 

A l’Educació Infantil i Primària, aquest grup es mantindrà sempre junt en 

totes les activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati.  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb 
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més d’un grup estable, portaran mascareta quan no puguin mantenir 

una distància d’1,5 metres amb els infants.  

 

5. ESPAIS 

5.1 Espais docents per a grups estables 

A l’interior de l’edifici els grups ocuparan la seva aula habitual. No 

assistiran a les aules específiques (anglès, música, plàstica,...) ni als 

espais comuns (biblioteca, laboratori, interioritat,...). Només farem un ús 

esporàdic del gimnàs i del menjador. L’aula d’informàtica serà utilitzada 

per un sol cicle i la resta en casos excepcionals.  

Els dispositius digitals estaran distribuïts per tal d’evitar el seu ús comú i 

que cada grup estable disposi del seu propi. 

L’escola ha adquirit 30 chromebooks per a l’ús a cicle superior. 

INFANTIL 10 tauletes a cada 

classe 

Totes 1 / 2 dies Per dies 

desinfectar 

INICIAL 7 tauletes a  cada 

primer 

16 tauletes a segon 

Totes 1 / 2 dies Per dies 

desinfectar 

MITJÀ Aula d’informàtica Per dies o per 

horaris 

Per horaris 

desinfectar 

SUPERIOR 15 chromebooks a 

cada classe 

Tots 1 / 2 dies Per dies 

desinfectar 

 Sempre desinfectar mans abans d’utilitzar 

 

 

Hem organitzat l’espai de l’aula de cada grup estable assegurant, 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, té en compte aquesta distància. 

En cas de l’ús esporàdic d’algun espai, es netejarà i desinfectarà abans i 

després de l’activitat, que serà realitzada per un sol grup estable o la 

convivència de més d’un grup sectoritzant l’espai. Podeu consultar els 

plànols de l’escola a l’annex 5. 
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ESPAIS MESURA 

P3    78 

P4 68.31 

P5 59.47 

CAPELLA 92.14 

GIMNÀS 107.23 

PATI 845.84 

PRIMER 59.47 

SEGON 52 

LABORATORI 63.08 

MENJADOR 84.08 

MÚSICA 53.90 

INFORMÀTICA 52.97 

TERCER 63.58 

QUART 72.94 

CINQUÈ 62.10 

SISÈ  61.77 

ANGLÈS 54.85 

PLÀSTICA 85 

BIBLIOTECA 59.47 

PSICOLOGIA 36.24 

INTERIORITAT 52 

TERRAT 542.83 

SALA PROFES 30.70 

PARC DE 

VALLPARADÍS 

 

 

5.2 Espai menjador 

S’han habilitat tres espais diferents per a donar el servei de menjador. A 

la  planta baixa  els nens i nenes d’educació infantil dinaran a la 

capella, els de cicle inicial i mitjà a la primera planta al menjador i els de 

cicle superior a la segona planta a l’aula de plàstica. 

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

Mantindrem la separació entre les taules de grups diferents.  

Farem un sol torn d’àpats. En el cas de haver-hi un excedent d’alumnes 

que utilitzin el servei es faran dos torns a inicial i mitjà. Entre torn i torn es 

farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Es rentaran les mans abans i després de l’àpat. 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es 
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posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 

L’aigua estarà en una gerra i una persona adulta responsable la servirà.  

En cas que l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, mantindrem 

la distància a la filera. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre farà ús del 

servei de menjador escolar a l’estança del laboratori.  

Les activitats 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 farem ús de la mascareta. 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que 

disposem d’un espai reduït de menjador, farem torns: 

GRUPS HORA DE DINAR ESPAI TORNS  

Ed. Infantil 12.45h Capella 1 

Cicle Inicial  

Cicle Mitjà 

13h Menjador 1 ò 2 en funció 

del nombre de 

comensals 

Espai de neteja del menjador per a acollir al següent grup en cas de 

dos torns 

Cicle Inicial  

Cicle Mitjà 

13.45h Menjador  

Cicle Superior 13h Aula de Plàstica 1 

 

 

5.3 Espai gimnàs 

L’Educació Física es realitzarà preferentment a l’aire lliure a l’espai del 

pati/terrasses/Parc de Vallparadís . 

Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà 

necessari l’ús de mascareta. 
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L’espai del gimnàs serà utilitzat un cop per setmana per Educació 

Infantil i Cicle Inicial, un dia reservat per a cada curs. Després del seu ús 

serà desinfectat. 

Dia Grup estable 

DILLUNS SEGON 

DIMARTS P4 

DIMECRES P5 

DIJOUS PRIMER A  matí 

PRIMER B tarda 

DIVENDRES P3 

 

5.4 Patis 

La sortida al pati serà esglaonada i sectoritzada. 

Establirem dues franges horàries per a cadascun dels espais (pati de la 

planta baixa i pati del pis superior). 

A cada pati diferenciarem dos sectors mitjançant cintes i tanques.  

El pati de baix es dividirà en dues zones: zona porxo + parc infantil i zona 

pistes esportives. 

El pati de dalt es dividirà en dues parts (dreta i esquerra). 

Els lavabos dels patis no s’utilitzaran si no és una 

emergència. 

Pati baix 

porxo+parc 

Pati baix 

pista 1 

Pati baix 

pista 2 

Pati dalt 

esquerra 

Pati dalt 

dreta 

10.30h 

a 11h 

P4 10.30h 

a 11h 

P5 10.30h 

a 11h 

P3 10.30h 

a 11h 

3r 10.30h 

a 11h 

4t 

11h a 

11.30h 

1r A 11h a 

11.30h 

1rB 11h a 

11.30h 

2n 11h a 

11.30h 

5è 11h a 

11.30h 

6è 

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres 

grups, han de mantenir entre ells la distància de seguretat. Quan no es 

mantingui la distància interpersonal d’1’5 metres caldrà l’ús de 

mascaretes. 
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5.5 Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal (principalment la sala de  

professors) queden establertes 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. Evitarem en la mesura del possible 

que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o  

accessoris i prestarem especial atenció a la correcta ventilació de 

l’espai. Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais 

s’ha de seguir l’establert en l’annex 3. 

 

5.6 Espai WC 

Aquests són els horaris establerts per facilitar la neteja i desinfecció. 

S’adaptaran en funció del servei de neteja. Hi haurà una persona de 

neteja durant aquests horaris per a controlar els bons hàbits, el 

seguiment de la normativa i fer la neteja i desinfecció entre grups i grup 

estable. 

Les sortides esporàdiques al lavabo es faran sota la supervisió del mestre 

que estigui amb el grup en aquell moment.  

L’alumnat que vagi al lavabo fora d’aquest horari haurà de fer-ho en el 

WC indicat per a ús esporàdic.  

 

Curs  WC planta 

grup 

Nenes 

espor. 

Nens 

spor. 

Horari   

P3 WC aula aula Horari lliure  Horari lliure 

P4 Planta baixa 1 10 h 15 h a 15’45h 

P5 Planta baixa 2 10.15 h 16 h a 16’45 h 

Primer A Planta 1 1 1 10.30 h 15 h a 15’10h 

Primer B Planta 1 2 1 10.37 h 15’15h a 15’25h 

Segon Planta 1 3 1 10.45 h 15’30 h a 15’50h 

Tercer Planta 1 4 2 10 h 16 h a 16’25h 

Quart Planta 1 5 2 10.15 h 16’30 h a 16’45h 

Cinquè  Planta 2 1 1 10.30 h 15 h a 15’45h 

Sisè  Planta 2 2 2 10.45 h 16 h a 16’45h 
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6. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre, establirem 

circuits per organitzar la circulació dels diferents membres de la 

comunitat educativa en llocs i moments determinats. Penjarem 

cartelleria amb les instruccions per a circular de forma adequada. 

Caldrà l’ús obligatori de mascaretes per a circular per l’escola, i a  

l’espai-aula de cada grup estable serà obligatori en funció de la 

situació sanitària de cada moment. 

6.1 Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada. 

Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula 

del seu grup estable o sempre si les autoritats sanitàries ho indiquen. Es 

recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte 

escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les 

mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 

mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a 

cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de 

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com 

sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

6.2 Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més 

d’un grup estable. Quan això passi, caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

6.3 Ascensors 

Es reservarà  l’ascensor per a les persones que presenten dificultats per a 

la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 
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7. HORARIS 

L’horari del centre serà l’habitual de 9h a 13h i de 15h a 17h. 

Excepcionalment i per tal de facilitar les entrades i sortides esglaonades 

de l’alumnat, el centre iniciarà la seva activitat a les 8’50h fins les 13’10h 

en horari de matí, i de 14’50h a 17’10h en horari de tarda. 

L’acollida matinal la farem de 7’50h fins a 9’10h. 

L’horari del servei de menjador i de les extraescolars serà l’habitual, així 

com el servei de recepció, secretaria i administració. 

 

8. ALTRES ACTIVITATS 

8.1 Acollida matinal 

Els centre ha habilitat l’espai del gimnàs per a fer l’acollida de l’alumnat 

matiner. Mantindrem la distància interpersonal  d’1,5 metres entre grups 

no estables i tant el responsable de l’acollida com els infants han de 

portar mascareta (a excepció de l’alumnat d’Educació Infantil). En 

funció de la quantitat de famílies interessades en aquest servei 

s’habilitaran més espais. 

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. 

La persona responsable de l’acollida traurà al pati als alumnes de 

Primària en la seva franja horària d’entrada a l’aula. Les tutores d’Infantil  

aniran a buscar als seus alumnes d’acollida per a traslladar-los a l’aula. 
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8.2 Adaptació de P3 

Durant aquest període un sol membre de la família dels infants pot 

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

establertes (Vegeu l’annex 6). 

Es dividirà l’alumnat en tres grups estables per a fer l’adaptació. Durant 

aquest període estaran amb dos mestres. Durant la primera setmana 

assistiran al centre en franges horàries diferenciades principalment en 

l’espai pati.  

 

 

Dia Actuació Horari grup 1 Horari grup 2 Horari grup 3 

Dilluns 14 de 

setembre 

Les famílies 

es queden al 

centre 

9:30 a 10:15h 

pati 

11:30 a 12:30h  

pati 

15:10 a 

16:10h pati 

10:15 a 11:00h 

aula 

12:30 a 13h.  

aula 

16:10 a 

16:40h. aula 

Dimarts 15 de 

setembre 

Les famílies 

només es 

queden una 

estona 

9:30 a 10:15h 

pati 

11:30 a 12:30h 

pati 

15:10 a 

16:10h  pati 

10:15 a 11:00h 

aula 

12:30 a 13h. a 

aula 

16:10 a 16:40 

h. aula 

Dimecres 16 de 

setembre 

Les famílies 

no es 

queden 

9:10 a 11:10h. 

aula 

11:10 a 13:10h. 

aula 

15:10 a 17:10 

h. 

aula 

Dijous 17 de 

setembre 

Les famílies 

no es 

queden 

9:10 a 11:10h. 

aula 

11:10 a 13:10h. 

aula 

15:10 a 17:10 

h. 

aula 

Divendres 18 de 

setembre 

Assisteix tota 

la classe 

9:10 a 12:00h. 9:10 a 12:00h. 9:10 a 12:00h. 

A partir del 

dilluns 21 de 

setembre 

Tot el grup estable i en horari de 9:10 a 13:10 i 15:10 i 17:10h. 

Directament entrada a l’aula per la porta principal 



 
 
 

25 
 

8.3 Sortides i colònies 

Els centres podem dur a terme les activitats previstes en la seva 

programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les 

adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària. 

Enguany les organitzarem a mida que transcorri el curs. Desconeixem   la 

situació sanitària que tindrem a cada moment i les adaptacions de 

programació que haurem de fer. 

 

8.4 Extraescolars 

Inicialment durem a terme les extraescolars previstes i proposades per 

l’AMPA del centre. 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. Es formaran 

grups estables de participants. Se seguiran les recomanacions 

específiques que el Departament d’Educació ha pautat per a les 

activitats extraescolars. 

 

8.5 Seguiment del pla 

Cada final de trimestre, omplirem una graella de planificació de 

l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura al setembre. 

RESPONSABLES Equip directiu 

INDICADORS  Grau de respecte dels grups de 

convivència 

 Grau de seguiment de les mesures de 

seguretat i salut: distanciament físic, 

higiene de mans i ús de mascareta 

 Grau d’adequació del protocol de 

control de símptomes i gestió de casos 
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 Grau d’assoliment del pla de neteja, 

desinfecció i ventilació 

 Grau de satisfacció amb la planificació 

d’espais i fluxos de circulació 

 Grau de satisfacció en les activitats 

d’acollida matinal i extraescolars 

PROPOSTES DE MILLORA 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

SEGON TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

TERCER TRIMESTRE 
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9. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN 

SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

9.1 Planificació pedagògica en cas de presencialitat 

En iniciar el curs al setembre es farà una avaluació inicial potent 

principalment de les àrees instrumentals. 

En base als resultats d’aquestes proves i tenint en compte els 

continguts que van quedar pendents del curs passat, es 

reestructuraran les programacions. 

També es farà un seguiment emocional i un cribratge de les 

necessitats específiques de l’alumnat desafavorit i/o amb dificultats 

d’aprenentatge. 

Pel que fa a la distribució horària, veiem convenient reestructurar 

certs aspectes tradicionals a la nostra escola.  

Proposta inicial: 

   MATÍ:  

 Àrees més instrumentals: llengües, matemàtiques, teoria 

Medi  

 Franges horàries flexibles 

 TARDA: 

 Projectes, reptes, ABP, treball manipulatiu, experimentació, 

interdisciplinarietat. 

 

 Es pot fer un horari obert on només calgui respectar l’hora dels 

especialistes. La resta d’hores es distribueixen en funció dels 

objectius. Cal tenir en compte la quantitat d’hores mínimes de 

cada àrea marcades pel Departament. 

 Crear narratives engrescadores 

 Treball cooperatiu, rutines i destreses de pensament, estratègies 

de joc, gamificació, rúbriques d’avaluació, escape rooms,... 
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 Treballar l’ús i domini de les eines digitals, el programari i l’entorn 

virtual Google, sobretot a cicle mitjà i superior (agafar autonomia) 

 Fotocopiar tots els dossiers d’activitats a principi de curs i tenir-los 

fets per si ens cal confinar-nos. 

 Gestió llicències Barcanova 

 Els patis, les terrasses i Vallparadís són espais acadèmics 

 

9.2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

 

Grups Alumnes Docents Espai 

Estable Temporal 

(suport) 

Especialistes Estable Temporal 

P3 24 Ingrid Marina  Sara Iborra 

 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Capella com 

a menjador 

Pati de baix 

P4 23 Raquel  Marina  Sara Iborra 

 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Capella com 

a menjador 

Pati de baix 

P5 25 Helena Marina  Sara Iborra 

 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Capella com 

a menjador 

Pati de baix 

1r A 13 Núria A. Jaume Jordi 

Adrià 

 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Pati de baix 

1r B 14 Carme Jaume Jordi 

Adrià 

 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Pati de baix 
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2n 22 Marta Jaume Jordi 

Adrià 

 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Pati de baix 

3r 25 Sandra Núria L. Jordi 

Adrià 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Informàtica 

Pati de dalt 

4t 27 Àlex Núria L. Jordi 

Adrià 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Menjador 

Informàtica 

Pati de dalt 

5è 28 Gemma Sònia  Jordi 

Adrià 

Míriam 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Plàstica com 

a menjador 

Pati de dalt 

6è 27 Mireia Sònia  Jordi 

Adrià 

Míriam 

Aula 

Pròpia 

Gimnàs 

Plàstica com 

a menjador 

Pati de dalt 

 

9.3 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 

govern 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació  Presencial  5 h./setmana 

CAD Coordinació  Presencial  1h./setmana 

Pastoral  Planificació Presencial 1h./setmana 

Claustre  Planificació On-line 2h./ 1 cop al 

mes 

Coordinació  Coordinació On-line 2h./ 1 cop al 
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mes 

Coordin. Cicle  Coordinació Presencial 1h./setmana 

Xarxes socials Planificació Presencial 1h./setmana 

Consell Escolar Informació i 

acords 

On-line Mínim 3 cops a 

l’any 

Junta AMPA Informació i 

acords 

On-line 3h./ 1 cop al 

mes 

 

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

ORGANITZACIÓ ENTRADES 

Horari 

Entrada 

matí 

Porta 

principal 

Porta pati  

PORXO 

 

Porta pati  

PISTES 

 

Porta pati 

FONT 

8.50h a 9h P5 Cicle inicial 1A Cicle inicial 1B Cicle inicial 2 

9h a 9.10h P4 Cicle mitjà 1 Cicle mitjà 2  

9.10h a 9.20h P3 Cicle superior 1 Cicle superior 2  

 

Horari 

Entrada 

tarda 

Porta 

principal 

Porta pati  

PORXO 

 

Porta pati  

PISTES 

 

Porta pati 

FONT 

14.50h a 15h P5 Cicle inicial 1A Cicle inicial 1B Cicle inicial 2 

15h a 15.10h P4 Cicle mitjà 1 Cicle mitjà 2  

15.10h a 15.20h P3 Cicle superior 1 Cicle superior 2  
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 Els germans poden entrar junts en el torn del fill/a gran, si la família 

així ho desitja. Recomanem  que entri tothom amb el seu grup 

estable, tant per l’aspecte sanitari, com de funcionament del 

centre i puntualitat en les classes. 

 

ORGANITZACIÓ SORTIDES 

Horari 

Sortida 

matí 

Porta 

principal 

Porta pati  

PORXO 

 

Porta pati  

PISTES 

 

Porta pati 

FONT 

12.40h a 12.50h P5 Cicle inicial 1A Cicle inicial 1B Cicle inicial 2 

12.50h a 13h P4 Cicle mitjà 1 Cicle mitjà 2  

13h a 13.10h P3 Cicle superior 1 Cicle superior 2  

 

 

 

Horari 

Sortida 

tarda 

Porta 

principal 

Porta pati  

PORXO 

 

Porta pati  

PISTES 

 

Porta pati 

FONT 

16.40h a 16.50h P5 Cicle inicial 1A Cicle inicial 1B Cicle inicial 2 

16.50h a 17h P4 Cicle mitjà 1 Cicle mitjà 2  

17h a 17.10h P3 Cicle superior 1 Cicle superior 2  

 

Els nens que es recullin més tard ho hauran de fer per la porta principal. 

Demanem que no vingueu abans del vostre torn per a no colapsar els espais 

d’entrada. Afortunadament el tenir ambdues entrades en carrers peatonals 

afavoreix el manteniment de les distàncies de seguretat que heu de respectar. 

Es prega la màxima puntualitat i agilitat en les entrades i sortides, ja que d’això 

depèn l’èxit de les mesures adoptades 
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10. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN 

SITUACIÓ DE CONFINAMENT TOTAL O 

PARCIAL 

10.1 Planificació pedagògica en cas de confinament total o parcial 

Amb l’elaboració d’aquest pla pretenem sistematitzar les pràctiques 

d’ensenyament online que, si l’Administració ho determina, permeti 

passar a treballar novament online amb un model consensuat que 

serveixi de guia als equips docents i permeti que les famílies coneguin 

com treballa l’escola en cas que s’hagi de tacar novament. 

Aquest Pla d’ensenyament online té en compte les següents qüestions: 

 Caldrà donar continuïtat i coherència entre cursos i etapes 

mitjançant els caps d’estudis, a les previsions sobre l’ensenyament 

online. 

 S’hauran de dedicar els primers dies de setembre a programar 

projectes, àrees i matèries per l’ensenyament online. 

 Serà necessari prioritzar el currículum i si és possible, seleccionant 

aquelles parts més adequades per ser treballades mitjançant 

activitats competencials. 

 Caldrà preparar bé l’avaluació inicial per saber els dèficits 

d’aprenentatges que han provocat aquests mesos. 

 Treballar amb activitats més competencials, que permetin més 

autonomia, amb explicacions clares amb suport visual, acotades 

en el temps i a partir de tòpics propers a l’alumnat. 

 Escollir aquells temes que més motivin als nens i nenes. 

 Sempre que es pugui, proposar activitats en equip i de treball 

cooperatiu. 

 El treball de les complementàries ha de ser setmanal. 

 Alerta a la sobrecàrrega de tasques. 
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Planificació del seguiment dels alumnes 

 Hem preguntat a les famílies com ha funcionat el treball 

durant els mesos de confinament mitjançant enquestes. 

Tindrem en compte els resultats i opinions en l’elaboració 

d’aquest pla. 

 Treballarem a través de l’entorn del Google Classroom. 

 Connexions amb Google Meet. 

 S’han creat nous correus corporatius per a l’alumnat i el 

professorat. 

 Treballarem amb documents compartits. 

 Les famílies han de saber i conèixer quines aplicacions es 

faran servir per fer el  seguiment del curs. Es farà una 

formació en l’ús de la plataforma per a alumnes i famílies. 

 

Acompanyament dels alumnes ordinaris amb més dificultats de 

connexió 

 L’alumnat que no tingui dispositius, que en el nostre centre són 

molt pocs, se’ls i facilitarà una tauleta de l’escola. Utilitzarem com 

a vies alternatives de comunicació: telèfon fixe, mòbil, e-mail. 

 Hem fet partícip l’Administració educativa dels alumnes amb les 

situacions anteriors per cercar recursos. 

 Al setembre farem un llistat actualitzat d’alumnes amb problemes 

de dispositius i/o de connexió. 

Alumne, 

curs 

Sense 

dispositiu 

Sense 

connexió 

Sense 

possibilitats 

d’ajuda 

familiar 

Mesures 
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Atenció a l’alumnat NESE o amb PI 

 El departament de psicologia orientarà i programarà el treball per 

a aquests alumnes. 

 La persona de referència per a alumnes amb PI és el seu tutorand. 

 Es farà el seguiment d’alumnes NESE en grups petits en algunes 

tasques determinades (àrees instrumentals). 

 El departament de psicologia farà un  llistat d’alumnes amb PI, en 

un registre com aquest. 

 

Alumne/curs Adaptació de PI online 

  

  

 

Coordinació dels professors en les reunions dels equips docents, de 

claustre i de l’equip directiu 

 Les reunions de l’equip directiu es faran  telemàtiques sempre que 

calgui. 

 Les reunions del claustre seran telemàtiques, cada tres setmanes. 

A part dels aspectes pedagògics i acadèmics, cal dedicar temps 

a tractar els aspectes emocionals, de cohesió d’equips i per 

disminuir el sentiment d’aïllament. 

 Les reunions de cicle o d’equip docent, seran telemàtiques  un 

cop per setmana. 

 Les reunions de claustre seran convocades sota ordre del dia, 

igual com en l’ensenyament presencial. S’estendrà acte dels 

acords de claustre. 
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Domini de les TIC del professorat 

 Al final de curs, s’ha fet una diagnosi de necessitats i persones, 

per etapes, i al mes de juny hem fet una formació comú per a tot 

el professorat sobre l’ús de la plataforma del Google Classroom. 

 Hem format un equip de professors que coordinen les necessitats 

TIC que s’han detectat i que si es dona el cas poden formar als 

altres docents o cercar qui ho faci. Seran la Mireia Portero i la 

Sandra Consola. 

 Cal fer un llistat de totes les aplicacions i programes més útils per 

poder tenir els accessos i permisos del centre i crear un usuari 

comú. 

 Fer equips d’autoaprenentatge, amb docents que dominen més 

les eines. 

 Fer vídeos tutorials amb les eines que es fan servir, i deixar-les en 

un banc de vídeos tutorials. 

Es pot fer servir un registre com aquest: 

 

 

Docent Necessitats de formació 
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GRAELLA D’ORGANITZACIÓ TELEMÀTICA EN CAS DE CONFINAMENT D’UN 

GRUP: 

Etapa Connexions 

setmanals 

Grup alumnat 

Alerta a l’hora de 

combinar les connexions 

dels germans 

Àrees 

 Nombre Durada Nº al. Horari Àrea Periodicitat 

INFANTIL 4 1/2 

hora 

8/9 

alumnes 

10h-10.30h 

11h-11.30h 

12h-12.30h 

Llengües  

Mates 

Anglès  

Especialitats  

Sara dinàmica 

½ h 

½ h 

½ h 

½ h 

1 cop al mes 

CICLE 

INICIAL 

4 1 ½  

hora 

7 

alumnes 

9.30 h-11h 

11h-12.30h 

Llengües  

Mates 

Anglès 

Medi  

Música 

Especialitats 

Sara dinàmica 

1 ½  h 

1 ½ h 

1 h 

1 h 

½ h 

½ h 

1 cop al mes 

CICLE 

MITJÀ 

4 1.5 

hores 

12 

alumnes 

9h-10.30h 

11h-12.30h 

Llengües  

Mates 

Anglès 

Medi  

Música 

Especialitats 

Sara dinàmica 

1 ½ h 

1 ½ h 

1 h 

1h 

½ h 

½ h 

1 cop al mes 

CICLE 

SUPERIOR 

5 2 hores Tot 

l’alumnat 

9h-11h Llengües  

Mates 

Anglès 

Medi  

Música 

Especialitats 

Sara dinàmica 

2 h 

2 h 

2 h 

2 h 

1 h 

1 h 

1 cop al mes 

Les tardes es reserven per tutories i preparació d’activitats/sessions 

virtuals i avaluació. 
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Les sessions es gravaran perquè l’alumnat que no hi pugui assistir les 

pugui fer en un moment més adequat a la seva realitat. 

Aquests horaris són susceptibles a canvis en funció de la realitat i 

necessitats del moment. 

Protocols de treball 

•Funcionarem amb plans de treball setmanals, amb un o més 

projectes, reptes o problemes que es van desenvolupant al llarg 

de la setmana. 

•Trobades telemàtiques puntuals i lliurament de tasques al final, 

obligatòries i voluntàries. El pla de treball s’envia divendres i 

comença dilluns amb una trobada presencial.  

•El termini de lliurament de tasques serà flexible en funció de la 

 situació personal de cada alumne. 

•Es combina el treball online i amb tasques per fer de forma 

autònoma. La proporció de treball autònom, personal o en equip 

va augmentant conforme els alumnes son més grans. Conforme 

augmenta l’edat, augmenta l’autonomia. 

• Farem xats de consulta, que estan inclosos en el pla setmanal. 

 Cal buscar que les hores de connexió no coincideixin alhora les 

dels cursos on hi ha germans, o no tindran disponible l’ordinador. 

•S’ha de donar unes instruccions sobre l’actitud en les sessions 

online: lloc on es fa la reunió, aspecte, etc. També cal pautar quin 

és el paper de la família durant les connexions. 

 

Les tutories d'alumnes i atenció a les famílies 

 Els canals per les tutories d’alumnes serà una videoconferència 

amb Meet amb el tutorand/especialista un cop al mes. 
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 Cal utilitzar i ensenyar a utilitzar el xat de l’aplicació de 

videoconferència Meet. 

 Contingut de les tutories: suport a l’organització de l’alumne i 

suport emocional.  

 Les entrevistes amb les famílies es faran per videoconferència amb 

Meet i/o via telefònica. La comunicació ordinària i periòdica es 

farà via e-mail en còpia oculta si és una convocatòria general o 

de petit grup. Les famílies es comunicaran amb els mestres via e-

mail, podent sol·licitar parlar telefònicament. El/la mestre/a els 

trucarà amb número ocult.  

 El canal de comunicació per correu electrònic  amb l’equip 

directiu, tutorands, departament d’orientació, etc. serà el 

corporatiu del centre personalitzat i comunicat a les famílies. 

 Les reunions de començament de curs les farem virtualment.  

 

Criteris per planificar el treball de les àrees 

 Si els alumnes no fan les mateixes hores online que 

presencialment, s’ha de tornar a pensar el temps que dediquem a 

cada cosa. 

 La distribució dels temps ha de ser coherent en tota l’escola. 

 El treball per projectes, reptes, àmbits, problemes, etc. facilita 

aquesta assignació, ja que permet treballar de manera integrada 

les competències. Tot i així, reservarem un temps per a una àrea o 

matèria concreta. 

 A l’hora d’assignar hores, cal pensar en les hores online presencials 

i sumar-hi les   hores que necessitarà l’alumne per treballar-hi. 

 Cal prioritzar els continguts. No es pot fer tot. 
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Avaluació  

 Hi haurà  coherència en l’avaluació en tota l’escola. 

 Adaptarem els criteris d’avaluació a la situació d’ensenyament a 

distància: alumnes i famílies sabran com i quan seran avaluats. 

 Utilitzarem diversos recursos telemàtics  com qüestionaris, 

connexions online, observacions de les famílies,... 

 Tindrem en compte a l’hora d’avaluar aspectes com la 

puntualitat en les connexions, el compromís, l’autonomia 

mostrada, etc. Sempre tenint en compte cada realitat familiar. 

 Farem un retorn personalitzat de les tasques. 

 Totes les activitats realitzades són elements d’avaluació.  

 

Protecció de dades 

 Caldrà ensenyar l’alumne el respecte a les dades dels altres i a no 

fer ús de la seva imatge sense el seu consentiment exprés. 

 Cal mantenir tota l’activitat dins de la plataforma de l’escola, que 

està protegida i actualitzada. Correu corporatiu, web de l’escola, 

etc. 

 També cal protegir les dades personals dels docents: si s’ha de fer 

ús del mòbil personal, amagar el número. 
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10.3 Canvis a les activitats complementàries 

 

Infantil 

P-3 P-4 P-5 

-Taller d’anglès 1h 

-Taller d’educació 

emocional 1h 

-Juguem amb les 

matemàtiques 1h 

-Taller de desen. de  

les capacitats 

bàsiques ½ h 

-Taller de consciència 

fonològica ½ h 

-Juguem amb les 

lletres 1h 

-Taller d’anglès 1h 

-Taller d’educació 

emocional 1h 

-Taller de desen. de  les 

capacitats bàsiques ½ h 

-Taller de consciència 

fonològica ½ h 

-Juguem amb les 

matemàtiques 1h 

-Juguem amb les lletres 

1h 

-Taller d’anglès 1h 

-Taller d’educació 

emocional 1h 

-Taller de desen. de  

les capacitats 

bàsiques ½ h 

-Taller de 

consciència 

fonològica ½ h 

-Juguem amb les 

lletres 1h 

- Juguem amb les 

matemàtiques 1h 

 

 

Primària 

 

CICLE INICIAL  

 PRIMER I SEGON 

CICLE MITJÀ 

TERCER I QUART 

-Arts & crafts ½ h 

-Taller lectura compartida ½ h 

-Taller d’informàtica 1h 

-Taller de desenvolupament de les 

capacitats bàsiques ½ h 

-Taller de jocs matemàtics 1’5 h 

-Taller de consciència fonològica ½ h 

- Taller d’anglès ½ h 

-Taller Informàtica  1 ½ h 

-Arts & crafts ½ h 

-Taller d’ACL(activitats de 

comprensió lectora) ½  

-Taller d’experimentació  1h 

-Experimentem amb les 

matemàtiques  1h 

- Taller d’anglès ½ h 

 

 

CICLE SUPERIOR CINQUÈ CICLE SUPERIOR SISÈ 

-Taller de llengua francesa 1h  

-Taller d’ACL 1h 

-Taller Informàtica 1 h 

-Taller d’experimentació  1h 

-Taller de jocs matemàtics 1h 

-Taller d’ACL 1h 

-Taller Informàtica 1 h 

-Taller de llengua francesa   1h 

-Taller de raonament matemàtic  1h 

-Taller d’experimentació 1h 
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Novetats 9 setembre 

Algunes de les mesures aprovades fan referencia a la realització de 

reunions entre el centre i les famílies –que no poden ser presencials- o les 

reunions dels claustres d’escoles i instituts – telemàtiques i només 

presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10 persones-. 

També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i 

instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de 

vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. El 

document aprovat també estableix que, igual que en qualsevol entorn 

comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori 

per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle 

d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó 

de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. 

En paral·lel al Procicat, per acord entre el Departament d’Educació i el 

Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha 

establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a 

partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu 

del territori. Com a norma general, la mascareta és obligatòria a escoles 

3 i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es 

requereixi segons l’estat de la pandèmia. Atès que es tracta del 

començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, 

l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes 

de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest 

període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà 

en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es 

comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat 

de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia 
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 Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i 
la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 
intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. 
 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 
 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents 

amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb 
diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

 La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 

 

Annex 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 
 

 

+ = ventilació  = neteja i desinfecció n = 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 i 
ascensors 

      

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

      

Aixetes       

Botoneres dels 
ascensors 

      
 
 
 

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

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

     

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores      



 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 
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Terra       

Materials de 
jocs 

 n    També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

 

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n    

Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots, 
coberts... 

     Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 
temperatura. 
Sense aigua calenta: 
desinfecció en dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua       

Taules, safates 
de trona 

      

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       



 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       

Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 

Inodors      

Terra i 
altres 
superfícies 

     

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

      

 

*Adaptat de: “Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child 

Care and Early Education (NRC) University of Colorado College of Nursing” amb les indicacions de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i 

Protecció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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Annex 3 

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL, a les escoles de CATALUNYA. En el 
Marc del CONFINAMENT I POST-CONF. PER COVID-19. 

⮚ ESTRATÈGIES A UTILITZAR EN MOMENTS D’INCERTESA 

⮚ Cada escola tindrà la llibertat d’aplicar el que cregui adequat per la seva 

institució, en funció de la seva població, moment institucional i d’altres. 

⮚ Projecte elaborat per les Psicòlogues de les escoles Carmelites 

Missioneres. Anna Mª pujol, Sara Iborra R. i Conxita Iborra P. 

 

INDEX Pag. 
1. CONSIDERACIONS GENERALS PER LA TORNADA JUNY 2020 1 
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3. QUÈ PODER FER DES DE L’ESCOLA PER REBRE ALS ALUMNES, 

FAMÍLIES I ELS PROPIS DOCENTS?. 3 

4. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA INTERVENCIÓ AMB 

L’ALUMNAT PER FER EL SUPORT EMOCIONAL. 7 

5. BANC DE RECURSOS. 8 

6. COM CONTINUAR TREBALLANT AL SETEMBRE. 13 

7. LINKS 15 

ANNEX 4 17-18 

➢ CONSULTAR CARPETA DE RECURSOS. 

 
 

1. CONSIDERACIONS GENERALS PER LA TORNADA JUNY 2020 
⮚ A Catalunya, el Departament d’Ensenyament ha donat indicacions, 

recomanacions i Orientacions per totes les escoles, perquè obrin al Juny 

quan s’estigui a la fase 2. 

1. Nens a partir d’1 any, justificat perquè els pares hagin de 

treballar i aquests hauran de signar un justificant conforme 

porten els nanos a l’escola, sota la seva responsabilitat. 

2. Les feines a fer als diferents cursos que assisteixin sempre seran 

d’Acompanyament Emocional i per gestionar l’acabament de 

curs. Mai per fer tasques d’ensenyament formal. 

3. Es presta especial atenció a P-5, 6é i 4rt Eso. 

4. S’ha de garantir alhora l’educació telemàtica i els 

acomiadaments de grup- classe seran telemàtics. 
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2. SITUACIÓ SOCIO-EMOCIONAL EN LA QUE ENS TROBEM. 
 

⮚ Situació d'EMERGÈNCIA, Crisi (sanitària) hem estat distanciats 

físicament, cada alumne, família haurà patit lo seu i aquest temps de 

confinament serà particular per a cadascú. 

⮚ RECORDAR. TOTA SITUACIÓ DE CRISIS PROVOCA UN CANVI,  PER  EL 

QUE NO ESTEM PREPARATS. 

⮚ ENS PROVOCA MALESTAR I LA URGÈNCIA PER SORTIR-SE. 

⮚  UNA CRISIS MAI ÉS PERMANENT, SEMPRE HI HA UN DESENLLAÇ, UNA 

CONCLUSIÓ 

⮚ LES SITUACIONS DE CRISIS SON INHERENTS AL SER HUMÀ. TOTS, fins i 

tot els nens més petits de la llar han passat per situacions de crisis, com 

la de deixar al pare i a la mare per anar a la llar. 

⮚ El SER HUMÀ a de poder ENTRENAR-SE en aquestes situacions, ha de 

poder digerir-les i elaborar-les per a poder CRÉIXER. 

 
⮚ QUINS SON ELS FACTORS QUE INFLUEIXEN PER A SUPERAR LA CRISIS? 

 
1. LA COMPRENSIÓ COGNITIVA – EMOCIONAL DE LA SITUACIÓ. La 

percepció subjectiva que tenim del problema 

2. LA CAPACITAT DE RESILIÈNCIA 

3. ELS MECANISMES DE DEFENSA, DE CADASCÚ PER AFRONTAR LA 

CRISIS, que hem après al llarg dels anys. 

4. LA XARXA DE SUPORT FAMILIAR I SOCIAL. 

 
⮚ REACCIONS ESPERABLES DEL NOSTRE ALUMNAT? 

 
▪ REACCIONS FISIOLÒGIQUES. De la gana, de la son, mals 

de cap 

▪ REACCIONS EMOCIONALS. Alteracions de l’estat de 

l’ànim, irritacions, angoixa, tristesa, desmotivació pels 

aprenentatges, inseguretat, por. 

▪ A NIVELL COGNITIU. Dificultats d’atenció, concentració, 

malsons, preocupació excessiva 

▪ A NIVELL COMPORTAMENTAL. Regressions, problemes 

de conducta, aïllament social, augment de conflictes, 

reaccions agressives, canvis ens els hàbits del menjar i la 

son. 
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⮚ COM A DOCENTS, COM PODEM AJUDAR AL NOSTRE ALUMNAT? 

▪ ACOMPANYAR I FER UN SEGUIMENT DES DE LA 

TUTORIA, tal i com ho hem fet sempre. 

⮚ COM HO FARÀ EL TUTOR?. 

1. NORMALITZANT 

2. NO JUTJANT 

3. VALIDANT O LEGITIMANT LES REACCIONS 

4. DERIVANT EN CAS DE RISC AL DEPARTAMENT DE 

PSICOLOGIA 

⮚ Quan s’ha d’amoïnar el tutor o referent i pensar que no és suficient el 

que s’està fent i per tant és convenient INDICAR una derivació al 

CSMIJ i/o psicòleg extern. 

▪ Quan passades 4 o 6 setmanes després, es mantenen les 

reaccions o conductes o han augmentat, o dificulten la 

vida del dia a dia, o bé apareixen davant estímuls que 

no tocaria. 

 

 
3. QUÈ PODER FER DES DE L’ESCOLA PER REBRE ALS ALUMNES, FAMÍLIES 

I ELS PROPIS DOCENTS?. 
 

⮚ Cal INCLOURE 3 moments. 

➢ A) TEMPS DE PREPARACIÓ Per part de l’escola. 

➢ B) TEMPS D’ACOLLIMENT 

➢ C) ASPECTES A TENIR EN COMPTE AMB ELS ALUMNES AMB TEA I AMB 

ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS DE REGULACIÓ DE LA CONDUCTA 

 
➢ A) TEMPS DE PREPARACIÓ per part de l’escola. (Recomanacions des 

del CRETDIC). 
 

➢ MESTRES I PROFESSORS. ESTRATÈGIES A IMPLEMENTAR. 

■ IMPORTANT. L’Equip directiu amb l’ajuda i suport del psicòleg 

escolar lideri i ajudi a cohesionar el claustre de mestres i 

professors. 

■ CONVENIENT fer un claustre on poder donar directrius, on 

poder transmetre FERMESA, CONFIANÇA i GENERAR 

EXPECTATIVES POSITIVES, dins la INCERTESA. 
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■ POSAR en VALOR la feina feta, la IMPLICACIÓ DE TOTS ELS 

MEMBRES DE LA INSTITUCIÓ I LA VINCULACIÓ AMB LES 

FAMÍLIES. 

■ DONAR Continuïtat a la feina feta durant el confinament. 

■ Valorar la feina feta per les famílies, en l’aprenentatge dels seus 

fills. 

■ PODER COMPARTIR entre tots els membres del claustre, les 

vivències viscudes durant aquest temps com a docents, ja que 

facilitarà la cohesió de claustre i permetrà transmetre a les 

famílies aquesta UNITAT. 

■ IMPORTANT. Tenir en compte la situació d'estrès que el 

personal docent ha viscut i validar aquest sentiment com a 

reconeixement a la feina feta. 

■ ÉS CONVENIENT. Donar un espai a cadascú dels que formen 

part del claustre perquè pugui expressar-se i d’aquesta manera 

contribuir a la dinàmica de grup i la seva cohesió. 

■ IMPORTANT. Posar L’APRENENTATGE DEL CURS ESCOLAR 2019- 

2020 I POSTERIOR 2020-2010, EN UN CONTINUUM. DE: ABANS- 

DURANT- DESPRÉS del Confinament. 

■ De cara al curs 2020-21, IMPRESCINDIBLE, PREVEURE ESPAIS 

COMUNS AMB ELS DOCENTS PER A PARLAR DELS ALUMNES, 

FAMÍLIES, d’altres. 

● OBJECTIU: Compartir les experiències amb els alumnes i 

alhora DETECTAR LES NECESSITATS d’aquests i de les 

famílies, per posar en marxa INTERVENCIONS, 

DINÀMIQUES ESPECÍFIQUES i si es dóna el cas, buscar 

l'ASSESSORAMENT extern de professionals, 

especialistes. 

 
⮚ FAMÍLIES. ESTRATÈGIES A IMPLEMENTAR 

■ Preveure les famílies que han estat menys vinculades o 

desaparegudes i propiciar ENCONTRES per parlar-ne de com ha 

anat el temps del Confinament. Com ho han passat i en que les 

podem ajudar. Ja que entenem que es tracta D’ALUMNES MÉS 

VULNERABLES I/O EN SITUACIÓ DE RISC. 
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➢ B) TEMPS D’ACOLLIMENT DELS ALUMNES I FAMÍLIES 

■ POTENCIAR per part del docent el sentiment de pertinença a 

l’escola i la vinculació amb els seus alumnes. 

 
■ Donar importància al fet de tornar a ESTAR JUNTS. Viure el 

present (be present-mindfulness) 

■ TENIR PRESENT I RESPECTAR els diferents ritmes i peculiaritats 

de tots els membres de la comunitat educativa: Docents, 

alumnes i famílies a l’aterrar de nou a l’escola. 

■ RESPECTAR LA SUBJECTIVITAT 

■ TENIR EN COMPTE LA DIVERSITAT I MÚLTIPLES EXPRESSIONS 

EMOCIONALS. 

■ NO INTERROGAR ALS ALUMNES. ES TRACTA QUE ENS SENTIN A 

PROP PERÒ NO INVASIUS 

■ POTENCIAR LES DIFERENTS EXPRESSIONS QUE PROPORCIONA 

L’ESCOLA, NO NOMÉS LA PARAULA, PERQUÈ puguin expressar 

com estan: 

● POTENCIAR L'EXPRESSIÓ CORPORAL ( veure apartat de 

recursos i dinàmiques) 

● POTENCIAR L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

● POTENCIAR L'EXPRESSIÓ MUSICAL. 

● POTENCIAR ELS ESPAIS DE JOC 

■ RESPECTAR EL SILENCI DEL ALUMNES. Es un altra manera 

d’abordar la situació de crisis i post-crisis. 

■ MALGRAT COM A DOCENTS PREPAREM ACTIVITATS PER A 

POTENCIAR LA EXPRESSIÓ DELS ALUMNES, EL ALUMNES HAN DE 

DONAR EL SEU CONSENTIMENT. SINÓ VOLEN, RESPECTAR-HO. 

■ IMPORTANT DONAR A CADA ALUMNE UN LLOC EN EL GRUP 

QUE S’ANIRÀ CONSTITUINT. TOTS TENIM UN ROL. 

■ MOLT IMPORTANT PER A TOTS. “NO ESTEM SOLS”. La Xarxa de 

professionals està treballant i disposada a ajudar. Psicopedagog 

de l’escola, CRETDIC, CSMIJ, EQUIPS DOCENTS, ETC. 

 

➢ C) ASPECTES A TENIR EN COMPTE AMB ELS ALUMNES AMB TEA I AMB 

ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS EN LA REGULACIÓ DE LA CONDUCTA. 

■ EL MATEIX QUE ELS ALTRES. Però recordem: 

ALUMNES TEA: 

● Tenen dificultats per la comunicació i per fer vincles 
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● Dificultats per acceptar i adaptar-se als canvis 

● Tenen pors i neguits que no poden identificar i ni 

expressar. Justament el moment que vivim, amb les 

mesures de seguretat els estem transmeten que “el món 

és un lloc perillós”. 

 
■ Per aquests motius serà convenient aplicar les següents 

MESURES: 

Fer una trobada prèvia amb la família i l’alumne com a 

presa de contacte a l’escola per afavorir l’adaptació de 

nou i explicar els possibles canvis que es trobaran. 

Pensar en una possible transició progressiva ajustada a 

les possibilitats d’adaptació de l’alumne. 

Tenir en compte el ritme i els processos que cada infant 

pot necessitar per adaptar-se a les noves circumstàncies. 

Anticipar tota la informació relativa a la nova 

organització del centre i de les sessions, de les mesures 

sanitàries i de distanciament social. 

Anticipar els horaris d'assistència presencial al centre, 

així com les activitats a realitzar, els possibles companys 

o els referents adults. 

Proposar activitats altament estructurades i 

entenedores. 

Dissenyar plans de treball on les activitats que generin 

estrès cognitiu a l’alumne es desenvolupin en els 

ambients que li són més favorables. 

Tenir en compte la singularitat de cada alumne TEA i 

partir del coneixement per ajustar la resposta educativa 

i els suports necessaris. 

 
ALUMNES AMB DIFICULTATS DE REGULACIÓ DE LA CONDUCTA: 

● Fer una trobada prèvia amb la família i l’alumne com a 

presa de contacte a l’escola per afavorir l’adaptació de 

nou i explicar els possibles canvis que es trobaran. 

● Anticipar la informació relativa a la nova organització 

del centre i de les sessions, de les mesures sanitàries i de 

distanciament social. 
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● Anticipar els horaris d'assistència presencial al centre, 

així com les activitats a realitzar. 

● Importància dels pactes previs per saber qui intervé, 

com i quan. 

● Adaptar les demandes al ritme i al procés d’adaptació a 

les noves circumstàncies, assegurant l’èxit de les 

tasques. 

 
● Estructurar les activitats i que siguin de fàcil comprensió per tal 

de generar la màxima autonomia de treball. 

● Demanar tasques, accions, que sabem que poden complir amb 

èxit i per tant, rebre el reforç positiu. 

● Ajudar-los a entendre i a poder expressar les emocions que 

manifesten, per tal de facilitar l’adaptabilitat a les circumstàncies 

actuals. 

 

4. ASPECTES A TENIR EN COMPTE  EN  LA  INTERVENCIÓ  AMB  L’ALUMNAT  PER FER 

EL SUPORT EMOCIONAL. 

➢ El/la TUTOR/A o REFERENT farà aquest suport utilitzant diferents recursos: 

❖ L'ACTITUD D’ESCOLTA ACTIVA. 
➢ QUÈ vol dir ESCOLTA ACTIVA?. 

■ El tutor o Referent s’ha de fer PRESENT A L’ESCOLTA. L’ALUMNE 
HA DE SENTIR QUE LI IMPORTA EL QUE LI EXPLICA AL TUTOR 

■ LI HA DE VALIDAR O LEGITIMAR EL QUE EXPLICA. 
■ RECONÈIXER EL VALOR DEL QUE EXPLICA 
■ NO JUTJAR MAI. 

❖ CREANT ESPAIS per a poder parlar de les experiències que han tingut. 
Característiques d’aquests espais: 

■ L'ALUMNE ha de sentir-se còmode, ha de poder depositar la 
seva confiança, a de poder sentir que expressi el que expressi, 
serà escoltat i no criticat. 

■ El tutor o Referent, ha de promocionar que cadascú s’expressi a 
la seva manera i d’aquesta manera trobi el seu lloc al grup. 

■ El tutor o Referent haurà de potenciar que tothom hi participi i 
sinó ho fa, almenys suggerir-li de manera sensible, si vol 
participar, que l'alumna senti que pel tutor hi és present. 

■ EL SILENCI també és una expressió a considerar. 
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❖ En aquests espais es plantejarien un paquet de preguntes que s’haurien 
d’adaptar en funció de l’edat de l'alumnat: 

❖ Quina ha estat la teva experiència? / Quin és el teu punt de vista 
sobre aquesta situació? 

❖ Quins han estat els teus pensaments? / Quines emocions has 
viscut? durant el confinament i en el moment de la tornada a 
l’escola. 

❖ Com t’ha afectat aquesta situació? 
❖ Què necessitem per tirar endavant, per superar aquesta 

situació? 
➢  Poden NECESSITAR des de celebrar la retrobada, a un 

acompanyament en el dol i la pèrdua, poden necessitar 
afecte, cura...cadascú necessitarà coses diferents i estarà 
bé IDENTIFICAR aquestes necessitats tant 
individualment com a nivell de grup. 

❖ Es donarà resposta a aquestes NECESSITATS a través del BANC DE 
RECURSOS. 

➢ Aquestes respostes haurien de traduir-se en ACCIONS concretes 
plantejades pel tutor/a i/o decidides conjuntament amb 
l’alumnat. 

 

5. BANC DE RECURSOS. 
➢ Quines són les prioritats d’aquestes últimes setmanes d’escola? 

 

Tenint en compte que venim d’uns mesos difícils i d’un llarg confinament, les 

PRIORITATS d’aquestes últimes setmanes d’escola són: 
 

● Gaudir de la companyia dels companys/es. 

● Acompanyar emocionalment els alumnes. 

● Compartir les vivències dels últims mesos. 

● Potenciar el diàleg entre els alumnes. 

● Treballar les habilitats socials. 

● Vetllar pel benestar emocional dels alumnes. 

● Gaudir de joc compartit amb els amics. 

● Potenciar un clima agradable a l’escola. 

● Afavorir la comunicació entre els infants. 

● Recuperar rutines bàsiques de l’escola. 

● Mantenir el contacte amb les famílies 
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És IMPORTANT que aquestes últimes setmanes proposem activitats que siguin 
atractives i motivadores per l’alumnat. S’haurien de plantejar propostes d’activitats 
per fer a l’aire lliure i activitats que es puguin fer dins de l’aula. Per aquest motiu 
caldrà que s’organitzin els patis i es reparteixin els espais. 

 

Atenent a les prioritats abans esmentades us fem les següents propostes. 
 
 

⮚ ETAPA LLAR D’INFANTS. (ST. JOSEP). 

⮚ RECORDATORI.  A l’escola Sant Josep, Les educadores, en el mes de 
Maig han respost a un qüestionari, a través del qual es pretenia copsar 
l’estat emocional en el que es trobaven elles, les famílies i els nens. 
Aquest qüestionari està penjat al DRIVE de l’escola Sant josep, va estar 
dissenyat per INFANTIL I PRIMÀRIA). En la DEVOLUCIÓ feta per la 
Psicopedagoga es va destacar com a VALOR INSTITUCIONAL, que a 
pesar del distanciament físic, les famílies s’havien sentint 
acompanyades per l’escola. 

⮚ PRIMERA CONCLUSIÓ I PUNT FORT de la Institució, segurament també 
de l’Entitat Carmelites Missioneres, les EDUCADORES HAN DE PODER- 
SE RECOLZAR EN AQUEST VINCLE. 

⮚ RECORDEM. Els nens se’ls donarà opció a venir serà a partir d’1 any i 

sempre que compleixin els requisits que la normativa marca. 

⮚ IMPORTANT L’ACOLLIMENT DE LA RETROBADA. Al igual que desprès 

explicarem, dels TUTORS I REFERENTS a la Primària i Secundària. El 

primer dia l'EDUCADORA A D’ADOPTAR UN PAPER ACTIU. 

⮚ Què vol dir?. L’Educadora a d’ ANAR A ACOLLIR AL NEN I a LA FAMILIA, 

mantenint les distàncies físiques corresponents o amb mascareta, però 

amb la VINCULACIÓ AFECTIVA FETA. (Diferent del Setembre 2019) 

⮚ L’EDUCADORA A DE PODER INTERESSAR-SE per com arriba el nen, sinó 

han parlat abans individualment, saber com ha anat aquell matí i el 

temps de CONFINAMENT. 

⮚ INTERESSAR-NOS PER COM HO HA PORTAT LA FAMILIA?, si han hagut 

aconteixements que han pogut amoïnar a la família, malaltia COVID, 

morts, feina, etc. 

⮚ PODER ESBRINAR COM ES SENT LA FAMÍLIA deixant al seu fill, ara en 

temps de “post-Covid” i haver d’anar a treballar. 

⮚ TRANQUILITZAR ALS PARES I DONAR-LOS CONFIANÇA, malgrat les 

dificultats per les RESTRICCIONS, manifestar que l’equip de la Llar 

d’Infants tenia ganes de REBRE I TORNAR a ESTAR AMB ELS NENS. 
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⮚ IMPRESCINDIBLE. Quan vinguin a recollir als nens, fer-los una 

DEVOLUCIÓ DE COM HAN PASSAT EL MATÍ. També, si les famílies 

donen peu, preguntar-los a ells com han passat el matí, sense el seu fill. 

(RECORDEM. EL temps d’adaptació al Setembre, la separació entre 

pares i fills, el que es produeix, poden repetir-se qüestions, però amb un 

altre escenari socio-emocional del COVID). 

⮚ La INSTITUCIÓ a de VETLLAR, pels seus professionals. Aquests NO ES 

PODEN SENTIR SOLS. S’han de PREVEURE espais de tot l’equip amb la 

Cap d’estudis i Psicopedagoga, si pot ser, per anar fent seguiment 

d’aquesta retrobada al Juny, valorant com tornen els nens i les seves 

famílies, i poder ORGANIZAR E IMPLEMENTAR RECURSOS de cara al 

Setembre. 

⮚ METODOLOGIA DE TREBALL. 

⮚ Ja que les mesures de restricció ens possibilitarà “tocar-los menys del 

normal”. Haurem de PRIORITZAR la PARLA I POTENCIAR L’ ESCOLTA. 

⮚ IMPORTANT. La música, les cançons, l’explicar-los que podem tocar-los 

poc per l'existència d’aquest virus, COVID. 

⮚ COM FER-HO?. Es poden inventar cançons amb la infecció del COVID,  

del que NO podem fer però també del QUE SI PODEM FER. 

⮚ A partir 1 any. Panera de tresors, de manera individual. Cada nen per 
panera i demanar col·laboració als pares per construir la panera. 

⮚ A partir 2 anys. Metodologia del Joc Simbòlic per racons. A cada racó, 
només un nen. Racó cuineta, cotxes, botigueta, els que hi hagi a l’escola 
i desprès neteja de cada racó, abans no passi un altre nen. 

⮚ A partir dels 2 anys també se’ls pot explicar un conte sobre el COVID,   
es pot buscar o es pot inventar per les educadores.’ 

⮚ PROPOSTA DE PROJECTE TRANSVERSAL D’ESCOLA. NANOS DE 

PRIMÀRIA poguessin inventar aquest conte pels petits. Fins i tot 

construir-lo, dibuixant les IMATGES, POTENCIANT L’EXPRESSIÓ PLÀSTICA 

i POTENCIANT LA CAPACITAT EXPRESSIVA, per part dels grans. Redactar 

la història. 

⮚ Mentre el grans construeixen la història, també ells la van digerint i 

elaborant. 

⮚ Veure el Link d’afrontament del dol. 
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⮚ ETAPA INFANTIL I PRIMÀRIA: De P-3 A 2N DE PRIMÀRIA. 
o ACTIVITATS Maria Rallo.Veure CARPETA DE RECURSOS.ANNEX 

1. 
o S’ADJUNTEN al final del document LINKS, on trobareu diferents 

propostes a treballar amb l’alumnat. 
o Mirar final del document el LINK, amb propostes de treball 

amb alumnes TEA. 

o Veure LINK i ANNEX 4. Recursos i material per treballar la mort 

i el dol 

 
o PROPOSTA DE LES ASSAMBLEES, A PARTIR DE P-3, coma a EINA 

DE TREBALL per afavorir la la DINÀMICA DE GRUP. Veure 
CARPETA DE RECURSOS. ANNEX 2. Material gràfic de com fer 
una Assemblea, ja que es treballa a partir de P-3, però alhora en 
l’últim full, es detalla la METODOLOGIA de l'Assemblea. 
Material elaborat per Xus Bañón. 

 

▪ Un dels temes d'ASSEMBLEA, pot ser treballar la 
normativa i organització de la classe, en funció de les 
mesures de seguretat per COVID. 

▪ Un altre tema podria ser, en el cas de partir grups, per la 
ratio mestre nens, poder-ho treballar en l'ASSEMBLEA, 
perquè els nens ho puguin anar digerint. Alhora que 
també el REFERENT-mestre dels nens es converteixi en 
el TUTOR per el grup en qüestió. 

 
 

⮚ ETAPA DE PRIMÀRIA. A PARTIR DE CICLE MITJÀ 

o Continuïtat de la Proposta d’ ASSEMBLEES. 

o Els Mateixos Links mencionats anteriorment, es trobaren 

activitats concretes per aquest cicle. 

o Veure LINK i ANNEX 4. Recursos i material per treballar la mort 

i el dol 

 
o Proposta Dinàmica de Retrobament del grup o de Trobada de 

grup nou.(En el cas que s'inicii al Setembre amb nou 

Tutor)Descrita en Cicle Superior i ESO, però adaptada a les edats. 
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➢ ETAPA DE PRIMÀRIA. De Cicle superior a 4r ESO. 

➢ Veure LINK i ANNEX 4. Recursos i material per treballar la mort i el dol 

➢ Veure CARPETA DE RECURSOS ANNEX 5 

➢ ACTIVITAT CONCRETA DE DINÀMICA PER A TREBALLAR LA COHESIÓ DE 

GRUP. Aquesta va dirigida a: Com gestionar la retrobada i el grup que 

es formi?. 

➢ IMPORTANT. Pensar-ho com un RITUAL D’INICI, en el que 

SIMBÒLICAMENT es materialitza un acabament d’un confinament( 

encara que puguin venir d’altres) i un INICI d’un altre etapa. 

➢ Quina a de ser l’ACTITUD del TUTOR O REFERENT?. 

➢ PARTICIPACIÓ ACTIVA ( al igual que l’ESCOLTA). S’ha de poder ACOLLIR 

A CADASCU DELS ALUMNES i al GRUP. 

➢ Pot ser a l’aula, a la porta o al pati, a on toqui. L'ACTITUD és la d’ ANAR 

A REBRE ALS ALUMNES. 

➢ PERMETRE que es saludin entre ells, que parlin i alhora el TUTOR anar 

passant, saludant individualment(mantenint la distància) i estar 

pendent si hi ha algun alumne que es pot quedar aïllat i SOBRETOT 

ADONAR-SE DELS QUE NO VENEN. 

➢ SEGONA PART. Donar pas a l'espai més FORMAL. 
➢ Sentats en ROTLLANA, a on tothom es mira a la cara i es PROPOSA FER 

una ASAMBLEA, en el que el TUTOR, moderarà i portarà la iniciativa 

d’aquesta 

➢ OBJECTIU: COMPARTIR LES EXPERIÈNCIES, PENSAMENTS, MOMENTS 

VISCUTS D’AQUEST CONFINAMENT i DESCONFINAMENT, per ajudar a 

trobar maneres de tirar endavant i superar aquesta situació . 

En aquest espai es plantejarien un paquet de preguntes que s’haurien 

d’adaptar en funció de l’edat de l'alumnat: 
❖ Quina ha estat la teva experiència? / Quin és el teu punt de vista 

sobre aquesta situació? 
❖ Quins han estat els teus pensaments? / Quines emocions has 

viscut? durant el confinament i en el moment de la tornada a 
l’escola. 

❖ Com t’ha afectat aquesta situació? 
❖ Què necessitem per tirar endavant, per superar aquesta 

situació? 
➢ Poden NECESSITAR des de celebrar la retrobada, a un 

acompanyament en el dol i la pèrdua, poden necessitar 
afecte, cura...cadascú necessitarà coses diferents i estarà 
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bé IDENTIFICAR aquestes necessitats tant 
individualment com a nivell de grup. 

 

❖ Aquestes respostes haurien de traduir-se en ACCIONS concretes 
plantejades pel tutor/a i/o decidides conjuntament amb 
l’alumnat . 

 

➢ UN ALTRA PROPOSTA A TREBALLAR( Cicle Superior i ESO) es utilitzar 

l’eina del DEBAT. 

○ OBJECTIU. ALUMNES puguin construir-se les seves pròpies 

opinions de temes, que es triïn per debatre i alhora s’entrenin a 

expressar els seus sentiments. 

○ VEURE EN LA CARPETA DE RECURSOS. l'Annex 3. 

■ APORTEM UNA FEINA CONCRETA que es va realitzar en 

l’escola St. Josep, per gestionar les emocions en el 

confinament, que ens podran servir de base per a triar 

temes de debat i saber de la situació emocional de cada 

alumne i poder abordar-ho de cara al curs 2020-21. 

 
● RESSALTEM. ESPAIS COMUNS AMB TUTORS, CAP D’ESTUDIS I 

PSICÒLOGA per fer Seguiment de com es va desenvolupant les 

Dinàmiques de grups. 

● PROPOSTA CONCRETA. Contemplar mínim una hora a la setmana o 

part del claustre per fer aquest feedback. En funció de l'organització de 

cada escola. 

 

 

6. COM CONTINUAR TREBALLANT AL SETEMBRE. 
 

Si es mantenen vigents les mesures restrictives que s’imposen per minimitzar 
el contagi del COVID-19 considerem que aquest document continuarà sent 
vàlid per l’inici del curs 2020-2021. 

 

➢ Haurem de tenir present que la tornada a l’escola el curs vinent estarà 
determinada per: 

● si en el període d’estiu no hi hagut cap rebrot i en l’entorn on s’ha 
mogut l’alumnes s’ha viscut una relaxació de les mesures. 

● Si en el període d’estiu hi hagut brots en determinades localitats. 
● Si en el període d’estiu hi hagut un rebrot i un nou confinament. 
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➢ En funció del període pel que s’haurà passat, l’alumnat vindrà amb un estat 
emocional més o menys desajustat. En aquest retorn hi haurà 2 factors que 
haurem de tenir en compte per ajudar-lo a adaptar-se: 

 
1. Es trobarà amb un funcionament escolar totalment diferent del que 

fins ara ha conegut. 
● La tornada a l’escola serà complicada ja que li serà difícil imaginar-se la 

nova organització escolar. 
● Per aquest motiu una de les principals coses a fer és ANTICIPAR-LOS 

aquests canvis. 
● ABANS D’INICIAR EL CURS, les famílies hauran de rebre de l’escola un 

full informatiu i/o un tríptic molt visual o un vídeo , on es concretin 
aquests canvis estructurals i així els hi puguin explicar als seus fills. 
D’aquesta manera el primer dia d’escola ja tindran mínimament 
mentalitzats els canvis amb els que es trobaran. 

● El RETORN en aquestes condicions revifarà de nou certs malestars 
viscuts en tot el procés de confinament i desconfinament. 

● Per aquest motiu el present document seguirà sent útil per poder 
abordar aquests malestars i ajudar a conviure amb la nova situació. 

● Per altra banda el treball de COHESIÓ DE GRUP serà especialment 
important, sobretot perquè el grup ja no serà el d’abans sinó que 
estarà dividit en dos, haurà companys afins que potser no coincidiran. 

● Això generarà certs malestars que es tindran que abordar tant a nivell 
d’alumne com familiar, en funció de la capacitat que tinguin per 
acceptar la distribució. 

 
2. LA CAPACITAT DE SOCIALITZACIÓ que fins ara donava l’escola estarà 

molt més limitada: grups més petits on no podran coincidir entre ells a 
l’aula, contacte limitat en el pati, distancia física entre els alumnes d’una 

 

mateixa  aula, contacte  limitat  i  distant amb els seus mestres o 
professors, etc. 

● S’haurà de pensar en jocs i dinàmiques grupals que s’ajustin a les 
restriccions establertes per potenciar la socialització entre els alumnes. 

● ELS MONITORS D’ESPLAI han ideat jocs que realitzen en grup a través 
de videoconferències. Es podrien fer amb tot el grup-classe i/o adaptar 
dinàmiques disponibles per a fer-les amb tot el grup a través de 
videoconferencia. Per exemple es podria fer un berenar amb el grup- 
classe de forma online amb alguna cosa que hagin cuinat ells. 
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⮚ Links 

Com dinamitzar les videoconferencies amb infants de 5 a 10 anys 

https://www.youmekids.com/com-dinamitzar-les-videoconferencies-amb-nens-de- 

5-a-10-anys/ 
 

Activitats diverses d’art, música, plàstica, manualitats i jocs. 
https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes- 
setmanes?utm_campaign=3-ultimes- 
setmanes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

 

Activitats amb nens amb TEA. 
https://drive.google.com/open?id=1nTlldqTs9Dm6efaXy_JRnLSagkMInZgt 

 

Guia per joves confinats 
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/salut/Guia_Joves_Confi 
nats.pdf 

 

El Dol: 
Afrontament del dol 

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/afrontament-dol-infancia- 
ladolescencia-context-pandemia-sars-cov-2-pautes-families 

 

Moltes propostes diferents: 
 
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8019241_614/llibre/ 

 

 

CONTES PER TREBALLAR EL DOL I LES PÈRDUES AMB ELS INFANTS: 

 

● LA JÚLIA TÉ UN ESTEL. Eduard José. Ed. La Galera (tracta la mort d’una 
mare, i el tema de les malalties i els desenllaços dolorosos en general). 

 

● T’ESTIMARÉ SEMPRE, PETITÓ. Debi Glori. Ed. Estrella Polar (interessant per 
fer un treball de les emocions i els vincles estrets). Està penjat amb imatges en 
aquest enllaç: 

http://racodelsmestres.blogspot.com/2013/10/conte-testimare-sempre-petito.html 

https://www.youmekids.com/com-dinamitzar-les-videoconferencies-amb-nens-de-5-a-10-anys/
https://www.youmekids.com/com-dinamitzar-les-videoconferencies-amb-nens-de-5-a-10-anys/
https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-setmanes&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-setmanes&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=acumbamail
https://natibergada.cat/propostes-per-fer-amb-els-infants-aquestes-ultimes-setmanes?utm_campaign=3-ultimes-setmanes&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=acumbamail
https://drive.google.com/open?id=1nTlldqTs9Dm6efaXy_JRnLSagkMInZgt
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/salut/Guia_Joves_Confinats.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/salut/Guia_Joves_Confinats.pdf
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/afrontament-dol-infancia-ladolescencia-context-pandemia-sars-cov-2-pautes-families
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/afrontament-dol-infancia-ladolescencia-context-pandemia-sars-cov-2-pautes-families
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8019241_614/llibre/
http://racodelsmestres.blogspot.com/2013/10/conte-testimare-sempre-petito.html
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● EL BUIT. Anna Llenas. Ed.Barbara Fiore (explora diferents tipus de pèrdues i 
treballa la capacitat de sobreposar-nos a l’adversitat). Es poden trobar recursos 
gratis per treballar el que planteja el conte accedint a la pàgina 
www.annallenas.com 

 

● L’EDU, EL PETIT LLOP. Gregoire Solorareff. Ed. Corimbo (conte que parla 
amb naturalitat sobre la mort i fa palesa la importància de l’amistat en els 
moments difícils). 

 

● CUERPO DE NUBE. Ana Eulate. Ed.Cuento de Luz (tracta sobre les 
diferències i les pèrdues). Es pot accedir al conte amb imatges entrant el títol 
del conte al buscador de Google. 

 

● ON ÉS EL IAIO? Mar Cortina. Ed.Tandem (la Mar Cortina és una especialista 
en el tractament del dol amb els infants. El conte ajuda a entendre que la mort 
forma part de la vida. Hi ha una guia de lectura entrant a la seva pàgina 
www.marcortina.com i també hi ha molts recursos per treballar aquest 
concepte). 

 

● EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS. Britta Teckentrup. Ed.Nube Ocho (dóna 
una visió optimista i encoratja a celebrar les coses viscudes i els records feliços 
amb les persones que ja no estan amb nosaltres). 

 

● LA CARLA ÉS LA NOSTRA ESTRELLA. Diversos autors. Ed.Pagès (tracta de 
la mort d’un infant. Recomanat en casos en que perdem un company/a i ajuda 
a elaborar un pensament tranquil·litzador per a tots). 

 

● ADÉU, FLAP. Diversos autors. CONTES D’EN NIC I LA NOA Ed. Cruïlla (útil 
per treballar la mort dels animals de companyia). 

 

● PARAÍSO. Bruno Gibert. Ed.Los cuatro azules (llibre molt singular. Parla de la 
mort però amb paraules poètiques. És una gran proposta per a ajudar als 
infants a parlar de les seves pròpies experiències). 

 

● L’EFÍMERA. Stéphane Sénégas. Ed.Takatuka (per entendre el concepte de la 
mort i la pèrdua). 

 

● EL MEU AVI I JO. Núria Parera. Ed.Joventut (pèrdua d’un avi). 

http://www.annallenas.com/
http://www.annallenas.com/
http://www.marcortina.com/
http://www.marcortina.com/
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Annex 4 
 

 

 

 

 
 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana 

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt 

variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i 

desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments de concurrència humana (oficines, 

indústries, dependències municipals i d’altres administracions, etc). Aquestes actuacions de neteja i 

desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte 

amb les mans. 

Pautes generals de neteja i desinfecció 
 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. 

Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb 

els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 

microorganismes. 

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que 

s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o l’àrea. 
 

També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i 

adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies. 

Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades. 

Zones d’actuació 
 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taulells i mostradors 

- Taules 

- Cadires, especialment en les zones d’espera 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Telèfons 

- Grapadores i altres utensilis d’oficina 

- Comandaments a distància 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot 

moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la 

cisterna. 

28 de maig de 2020 



 

- Màquines expenedores 

- Fotocopiadores 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

 
Tractaments de desinfecció 

 

 Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de productes 

desinfectants. Els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de 

plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de 

Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Producte 2: productes per 

a la desinfecció de superfícies i aèria, d’ús ambiental (desinfectants no destinats a l’aplicació 

directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, 

parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es poden consultar els 

productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent enllaç: Productes viricides autoritzats.

 
El lleixiu es pot utilitzar també malgrat no figuri a l’esmentat registre. Es pot utilitzar una concentració 

d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 

0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 

20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes solucions 

de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una 

desinfecció eficaç. 

Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent composició i que es 

poden aplicar amb diferents tècniques. Alguns estan destinats a fer una desinfecció de les 

superfícies per contacte mitjançant tècniques d'aplicació pe polvorització, vaporització, immersió, ús 

de baietes, etc. D'altres estan indicats per a fer desinfeccions aèries per nebulització o polvorització. 

Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució 

d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i fitxes de dades de 

seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre d’altres requisits i mesures de 

precaució, ser aplicats en absència de persones i tenen establerts terminis de seguretat que cal 

respectar abans de la reentrada a la zones desinfectades. És important, per tant, que la persona o 

entitat responsable de la desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de precaució 

i seguretat necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar 

possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local o la zona tractada. 

 Temperatura elevada: l’aplicació de vapor d'aigua pot ser útil i eficaç per a algunes superfícies i 

articles com les tapisseries. En aquest sentit diversos estudis han mostrat que els coronavirus 

s’inactiven a una temperatura de 56ºC amb un temps d’exposició d’entre 52 i 90 minuts, a 65ºC durant 

7,5 minuts i, a partir de 70ºC, alguns estudis mostren inactivació amb una exposició de 5 minuts 

i altres amb exposicions de 30 minuts. L’aplicació del vapor d’aigua mitjançant vaporetes 

poden produir temperatures superiors 100ºC a la superfície aplicada en pocs minuts. La calor 

en sec assolint aquestes temperatures també pot ser una opció, malgrat és preferible la calor humida.

 
Els productes a utilitzar, les tècniques d’aplicació, i les actuacions concretes que calgui realitzar, es 

determinaran per part del responsable de les actuacions en funció de cada cas, i tenint en compte les 

característiques i l’estat de cada local, zona o element, així com l’activitat que s’hi dugui a terme. Aquestes 

actuacions les pot realitzar personal del propi establiment o personal d’una empresa o entitat externa 

que presti serveis de tractaments de desinfecció a tercers, en funció dels productes i tractaments 

que es realitzin. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


 

Pel que fa als tractaments en espais que contenen bens culturals (museus, arxius, espais religiosos, 

etc.), es recomana no realitzar polvoritzacions generalitzades i evitar-ne l’aplicació de desinfectants en 

les superfícies del béns amb valor històric o artístic, a menys que el tractament estigui supervisat per un 

tècnic especialista en conservació de bens culturals. En la resta de superfícies que no tenen valor històric 

o artístic (terra, parets, manetes, part exterior de les vitrines, etc.) es recomana utilitzar, preferentment, 

productes desinfectants amb etanol al 70% i, en qualsevol cas, fer sempre una bona ventilació dels espais 

després de les actuacions de neteja i desinfecció. 

 
 

Personal que realitzi les actuacions de desinfecció 
 

Capacitació del personal 
 

A la relació dels productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat s’indica el tipus de personal que pot utilitzar 

cadascun d’ells, en funció del tipus de producte: 

Els productes d’ús per personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que 

compleixin la capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la 

normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les 

titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD). 

Els productes d’ús per personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que 

té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d’utilitzar 

correctament els equips de protecció individual en cas necessari. 

En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional i 

personal professional especialitzat). 

Empreses externes que realitzen serveis de desinfecció 
 

Es recorda que les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de 

l’aire, superfícies, materials, equips i mobles amb productes TP2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental) 

han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis 

biocides a tercers. Es poden consultar les empreses inscrites com a Serveis biocides a tercers per a 

tractaments de desinfecció en l’àmbit ambiental i en la industrial alimentària en el següent document: 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/control- 

de-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx 

 
 

Pautes d’actuació en zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats 

de COVID-19 

A aquelles zones amb presència de casos possibles, probables o confirmats de COVID-19 en una local o 

establiment de concurrència humana cal intensificar encara més les actuacions de neteja i desinfecció 

d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en les àrees on han estat aquestes persones. 

A l’acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat per fer aquestes 

actuacions en cas que no siguin d’un sol. 

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici del compliment de la normativa vigent en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/control-de-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Per-perfils/Empreses-i-establiments/control-de-plagues/ROESP/consulta/COVID-19.xlsx


 

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços: 

 
 El Registre Oficial d’establiments i serveis biocides de Catalunya. Agència de Salut Pública de 

Catalunya

 Capacitació relacionada amb l’ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya

 Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis 

por COVID 19. Ministerio de Cultura y Deporte.

 Tractament de desinfecció de l’aire amb ozó. Canal Salut

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.

 Nota sobre el uso de productos biocides para la desinfección del Covid 19. Ministerio de Sanidad

 Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad

 El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_de_control_de_plagues/registre_oficial_destabliments_i_serveis_plaguicides_roesp/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_de_control_de_plagues/carnet_daplicador_de_tractaments_ddd/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/el-rentat-de-mans/index.html
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Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de 

manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati). 

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 

vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. 

Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada  persona 

disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones 

acompanyants i persones educadores. 

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i 

desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 

Annex 6 

 
RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ 

INFANTIL 

 

ESPAI 
 

 

 

PERSONA ACOMPANYANT 

 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si 

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 

dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb 

la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc 

davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 

embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 

amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola 

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin 

simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la 

unitat familiar. 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu 

infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de 

persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó 

o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. 

També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 

 

 

 



 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant 

un mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de 

sabó suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major 

contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

 

 

Annex 7 

Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 
 

 

 

 

 

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 
 

 
Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu 

que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 

embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

  



 

 
Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

  

 
 

C= en curs F= fet 
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Annex 9 
 

 

Alumne/a Dia i hora de 

la detecció 

Explicació del protocol 

seguit i observacions 

(incloure el nom de la 

persona que ha fet les 

actuacions i el nom del 

familiar que l’ha vingut a 

buscar) 

Persona de Salut 

amb qui es manté 

el contacte i centre 

d’atenció primària 

Persona referent del 

centre pels contactes 

amb Salut 

(mantindrà el contacte 

amb Salut i farà el 

seguiment del cas) 
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Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció 

de la salut contemplades en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius 

en el marc de la pandèmia. Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna 

adaptació que es comunicaria als centres, com la recomanació de mascaretes dins de l’aula 

a partir de l’educació secundària, tot i estar en el grup de convivència estable i sempre que 

no hi hagi contraindicació. 

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

o directora. 

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels 

integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per 

part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a tots els 

gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de Catalunya amb els 

telèfons de contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la traçabilitat de 

contagis. 

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una 

declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant 

la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i 

permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la 

finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 
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REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 
 La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu 

fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la 

nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

 
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 

≤14 anys 

 Febre o febrícula 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll 

 Congestió nasal 

 Mal de panxa 

 Vòmits i/o diarrees 

 Mal de cap 

 Malestar 

 Dolor muscular 

>14 anys 

 Febre o febrícula 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll 

 Alteració del gust o de l’olfacte 

 Vòmits i/o diarrees 

 Mal de cap 

 Malestar 

 Calfreds 

 Dolor muscular 

 

 

 No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna 

de les següents situacions: 

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

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

molecular. 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

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

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, 

es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les 

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

educatiu (veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de 

Pediatria”) 
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DEFINICIONS (veure Procediment d´actuació enfront 

d´infeccions per nou coronavirus Sars-CoV-2) 
 Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet 

una PCR i encara no té el resultat. 

 Cas confirmat (actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 i 

amb PCR positiva per a SARS-CoV-2. Pot establir-se la condició de cas confirmat actiu en 

altres casos (veure Classificació dels casos del Procediment d´actuació enfront d´infeccions 

per nou coronavirus Sars-CoV-2). 

 Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part 

del grup de convivència estable a l’aula. 

 Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu 

tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que 

l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport 

educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només 

pot formar part d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de 

relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas 

que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les 

mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de 

seguretat d'1,5 metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència 

estable, quan coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules 

d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de 

protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona 

un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. 

Es poden definir altres contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu segons 

indicacions dels Serveis de Vigilància Epidemiològica. 

 Gestor COVID: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un servei 

de vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar 

els brots de la infecció. És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar 

infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR. La 

seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el procediment 

que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes estrets. 

 Infermeres de referència: són infermeres de l’equip d’atenció primària de l’àrea on es 

troba el centre educatiu que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, 

ja sigui en el marc del programa Salut i Escola, en el programa de vacunacions o similars. 

5 



Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius  

  

 
 

GESTIÓ DE CASOS 
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el seu 

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

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

pedagògics. 

 

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

COVID-19 al centre educatiu: 

 Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– 

com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una 

persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

 
 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família 

per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin 

al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció 

primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, 

del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família 

o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 

del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 
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Al Centre d’Atenció Primària: 

 
 El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores 

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

En la mesura del possible la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici 

dels símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

“A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de 

diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.” 

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, 

s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents 

almenys fins a conèixer el resultat. 

 

 En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb 

sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de 

les tasques següents: 

 

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

funcionament. 

 Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que es tracta 

d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets seran 

introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable 

que permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit 

escolar arribi directament i de forma prioritzada al Servei de Vigilància 

Epidemiològica territorial per poder fer el seguiment del cas i l’estudi. 

 Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor), 

que hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat 

del test. Això inclou, si és el cas, a germans de la persona atesa que estiguin 

a altres grups de convivència estable del centre educatiu. Valorar la presència 

de persones vulnerables en el domicili i, si és el cas, valoració social i 

disponibilitat d’espais on tenir cura dels infants. 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents: 

 A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre 

educatiu d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de 

sol·licitar el llistat de contactes escolars a la persona directora del centre, 

informant, al mateix temps, de l’existència d’un cas sospitós. 
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 Informar al Servei Territorial d’Educació. 

 Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR. 

 Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar 

de l’estudi del cas. 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els 

contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 

prova. 

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de l’horari 

lectiu del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial 

trucarà al centre educatiu durant la primera franja del matí següent hàbil per tal de recollir 

les dades dels contactes estrets de l’àmbit escolar. Quan es tracti d’un període no lectiu de 

com a mínim 48h, s’habilitarà una persona de contacte del Servei Territorial del Departament 

d’Educació. 

En el cas de famílies que consultin a un servei mèdic privat o a una mútua, actualment la 

recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per tant, 

serà responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de 

Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment en què 

es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats (veure Annex 7 del 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2) per a 

la realització de PCR per a SARS_CoV-2. En coordinació amb la Societat Catalana de Pediatria 

es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat. 

La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de l’aplicació 

La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de què sigui positiu 

es comunicarà a través d’un professional sanitari. 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que 

ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància 

Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà en 

coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre 

educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament per fer 

l’estudi del cas en el centre educatiu. 

També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica 

territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats amb 

celeritat en cas que la PCR sigui negativa. 
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La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació 

fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el 

tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en 

relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de 

la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb 

l’autoritat educativa. 

Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a través 

dels Serveis Territorials d’Educació. 

 
 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 

tancaments parcials o total del centre serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el 

cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat 

lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena 

durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) → tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de 

convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva 

presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del 

grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat 

negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 

quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 
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educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de 

convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena 

durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 
En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups 

de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu 

d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies 

que dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat 

sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test 

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos 

anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

 

 
RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es 

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del 

document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, 

els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat 

atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de 

l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins 

que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà 

necessària la realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a 

l’escola o a l’institut. 
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VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA 

Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja són referents als 

centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola o en el 

programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots 

els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada 

centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les 

infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la 

COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres de referència 

disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública 

de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

 

 

FORMACIÓ 

Abans de l’inici del curs escolar s’impartirà una formació sobre el protocol d’actuació en 

relació al COVID-19 a l’àmbit educatiu a totes les infermeres referents de centres educatius. 

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es farà una formació a distància a totes 

les direccions dels centres educatius per explicar les mesures de protecció davant la COVID- 

19 i els detalls del protocol davant de possibles casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre 

l’alumnat com entre els professionals docents i no docents del centres educatius. Després de 

les formacions es facilitarà tot el material utilitzat per tal que el puguin fer servir a l’hora de 

traslladar la informació rebuda als equips respectius. 

 

 

 
 

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està 

a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és 

negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes 

estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es 
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realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els 

convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el 

grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la 

PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en 

aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o 

familiars convivents. 

 
GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, 

l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el 

seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de 

col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar- 

se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible. 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, 

haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la 

realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les 

primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. 

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran 

l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el 

procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal 

que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

(SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es 

puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop 

s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres 

símptomes. 

 
 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es coordinaran 

per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació 

i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de 

COVID-19. 
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COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID? 

A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent rep la informació que una 

persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, 

personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, 

d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una PCR, 

anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 

1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en 

què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta (moment en 

què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions 

necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, 

nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats. 

 
Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i 

Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de les dades emplenades 

pels centres educatius. 

La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre el/la 

director/a del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de l’afectat; del gestor 

COVID del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o el Servei 

Territorial del Departament d’Educació. 

El/la director/a del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la 

persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al 

centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui 

al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en què disposi de 

nova informació. 
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 Nombre d’alumnes escolaritzats 

 Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats ) 

 Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats) 

 Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant) 

 Mitjana de casos per brot (mínim i màxim) 

 Nombre d’aules en quarantena 

 Percentatge de casos sospitós en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores 

 Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat 
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ALGORITME DE GESTIÓ DEL CAS 

 
1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu que presentin símptomes es posaran en 

contacte telefònic amb el seu CAP de referència per a una valoració clínica. 

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

3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR 

ho haurà d’informar al/a la director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el TRAÇACOVID. 

4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 

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

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

registrarà com a “cas escolar”. 

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

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

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

estrets del grup de convivència estable del cas sospitós. 

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

TRAÇACOVID. 

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

trucada del personal sanitari. 

12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a 

del centre educatiu. En qualsevol cas, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als Serveis 

Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu. 

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

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

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

trucada del personal sanitari. 
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16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu informen del resultat positiu al/a la 

director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el gestor COVID comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i al 

centre educatiu. 

17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID. 

18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció d’Educació i serveis centrals de Salut Pública. 

19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar per municipi. 

20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat positiu al Servei territorial d’Educació., 

21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu. 

22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat al centre educatiu. 

23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les comunica al centre educatiu i als Serveis Territorials del 

Departament d’Educació 
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