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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest pla segueix les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla 

d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

Covid-19 de 21 de maig de 2021 i estarà subjecte a possibles modificacions en funció de 

l’evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació. 

Aquest pla haurà d’aprovar-se pel Consell Escolar la primera setmana de setembre, formarà part 

de la Programació General Anual de centre i està disponible al web del centre.  

La prioritat del centre és treballar amb la màxima normalitat possible, donant continuïtat a 

l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries. Amb aquesta 

idea, vetllarem perquè:  

 Tots els infants i adolescents puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.  

 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que el centre educatiu pugui ser un entorn 

segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan 

escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

En aquest sentit, serà imprescindible la col·laboració de totes les persones que integren la 

comunitat educativa. Per tal que l’activitat educativa es pugui dur a terme de manera segura i 

confortable, caldrà que famílies, docents i tot el personal del centre segueixi involucrat i 

compromès per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció, de reducció de la transmissió i de millora de la traçabilitat dels casos.  

Els pares i mares o tutors legals rebreu oportunament la informació sobre aquestes mesures.  

 

2. OBJECTIU DEL PLA 

Dur a terme l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la 

salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a 

una educació de qualitat.  

2.1 Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, 

aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i 

dels avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
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3. MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió 

del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  

3.1. Grups de convivència estable 

Es manté la proposta de l'organització entorn de grups de convivència estable. El seu principal 

valor, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat 

de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i 

dels seus contactes. Es tracta de grups estables d'alumnes, en el marc dels quals es produeix la 

socialització de les persones que l'integren. A les etapes d'infantil i de primària la persona tutora 

formarà part del grup estable. Poden formar part d'aquest grup estable docents o personal de 

suport educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 

aquest grup, tot i que, de manera general, els mestres especialistes d'infantil i primària i el 

professorat de secundària i el personal de suport educatiu i d'educació inclusiva no formen part 

de cap grup estable. 

Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això 

permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat 

establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups 

de convivència estable. En aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta 

importància fer esforços organitzatius per garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb 

la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 

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

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han 

de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de 

la màscara. 

3.2. Mesures de prevenció personal 

Distanciament físic  

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). 
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Higiene de mans  

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així com la del 

personal docent i no docent.  

En infants i adolescents, es requerirà el rentat de mans:  

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

 Abans i després dels àpats,  

 Abans i després d’anar al lavabo (infants continents),   

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’haurà 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 lavabo,  

 Abans i després d’anar al lavabo,  

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles 

d’un sol ús.  

En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola i alumnat.  

S’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant per promoure el rentat de mans correcte i la 

seva importància, així com cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans.  

 

Ús de la màscara 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent, l'ús de la màscara per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula següent. 

Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia i 

l'augment dels percentatges de vacunació. 

Col·lectiu Indicació 

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys) No indicada 

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys) No obligatòria 

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

A partir d'educació secundària, batxillerat, formació 

professional i centres de formació d'adults 

Obligatòria 

Personal docent i no docent Obligatòria 
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La màscara indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE. 

 

Requisits d’accés al centre educatiu 

 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense) 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. 

 

En cas que l'alumne o alumna presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, s'ha de valorar 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, en infants, es consideren malalties o condicions de risc per a 

complicacions de la covid-19: 

 malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors); 

 malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...); 

 malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten 

tractament mèdic); 

 altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu 

en adolescents...). 

La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat no 

reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris* per a l'atenció personalitzada 

de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: 

a) Alumnat amb malalties cròniques complexes d'elevada vulnerabilitat enfront de la 

covid-19. 

b) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada 

vulnerabilitat enfront de la covid-19 i que no ha estat vacunada. 

* En ambdós supòsits l'estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d'atenció 

a aquest alumnat. 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula  per sobre 

de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars 

i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans 

i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

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

els 10 dies anteriors



Pla d’organització en el marc de la 

COVID-19 

2021-2022 

 

8 
  

 

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

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de 

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

els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat 

mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica 

crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular 

crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones 

embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les persones del grup de risc 

han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. 

També caldrà preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres 

entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes. 

En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre. 
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Control de símptomes  

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se responsables 

de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, han de signar una declaració 

responsable a través de la qual: 

 

 han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc 

que això comporta, i que, per tant, s'atindran 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 10 dies i 

a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder 

prendre les mesures oportunes. 

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La família o, 

si escau, el mateix alumne o alumna, 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. 

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant o 

adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre 

la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1).   

  

La família i/o l’alumne/a haurà 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.  

 

No es considera necessari prendre la temperatura cada dia en el moment de l’accés. 
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3.3. Ventilació, neteja i desinfecció  

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

característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de 

les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, cal seguir curosament 

les orientacions de ventilació.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats puguin fer-se a l'aire 

lliure. 

 

La ventilació  

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.  

- Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

- Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres 

obertes durant les classes.  

 

La neteja 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no 

serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

No  és  necessària  la  desinfecció  d'espais  dins  l'horari  lectiu  tot  i  que  es  valora  la importància 

d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.  

Es  permet  que  els  alumnes  comparteixin  materials  portats  de  casa  sempre  que compleixin 

condicions d'higiene. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 

lliure. 

 

Gestió de residus  

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecament de mans o per 

a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

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

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

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

tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona 

bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

3.4. Promoció de la salut i suport emocional  

Es continuarà fent activitats de promoció de la salut i de suport emocional a l’alumnat.  

D’altra banda, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context de la 

pandèmia:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.  

 

4. GESTIÓ DE CASOS COVID 

4.1 Gestió davant de possibles casos  

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció, amb el suport 

del coordinador de riscos laborals. 

S’aplicarà el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti 

un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

Els  centres  que  tinguin  alumnat  de  12  anys  o  més,  han  de  demanar  a  les  famílies  el 

certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas. 

El  Departament  d’Educació  estudia  la  viabilitat  d'incloure  aquesta  informació  a  la Traçacovid 

de forma automatitzada. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 

centre farà les següents actuacions:  

1. Se’l  portarà a un espai separat d'ús individual. 

2. S’utilitzarà una màscara quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la que 

quedi a càrrec seu). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

4. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061. 

5. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família 

amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat.  

6. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets.  
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La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació, en 

última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica 

encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament 

total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el 

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

el terreny, per part de l’autoritat sanitària.   

Adjuntem les indicacions extretes del document “Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2” https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

Centre d’atenció primària 
“A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà preferentment un test 
antigènic ràpid en les primeres 24 hores, sempre que els símptomes siguin de 5 dies o menys. 
Si els símptomes fossin de més de 5 dies o no es disposa de TAR (test antigènic ràpid), es farà 

una PCR”.  
 
En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha 
d’indicar l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat de la prova 
(s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents en edat escolar que 
pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que no 
estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en els darrers 180 dies.  
 
En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el seguiment 
del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i identificar-
los al programa CovidContacts.  
 
Quan es confirma un cas positiu en un GCE (grup de convivència estable) s’ha de fer l’estudi 
de contactes a tot el GCE, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. 
Aquest estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o 
no:  
 

 Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els 
darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest 
efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del 
centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se 
a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i 
gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.  
 

 Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer 
entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR 
(en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del 
laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR).  

 
Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una 
infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no 
han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.  
 
Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser 
considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets 
no vacunats) i ha de fer aïllament.  
Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.  

A principi de curs, les famílies hauran de complimentar l’ Autorització per al procediment de 

gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius. 
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4.2 Resum gestió de contactes estrets en centres educatius - Proves i quarantenes 

 

  

Dia 0 (Dia que es confirma cas positiu en un grup de convivència estable) 

El centre educatiu donarà les indicacions en funció del grup al qual pertany cada alumne/a: 

Alumnat no immunitzat: se’ls dona la carta informativa A en la qual s’indica que cal iniciar la quarantena. Es farà prova 

diagnòstica (preferentment PCR) entre els dies 4 i 6. A la carta s’especificarà el lloc, dia i hora de la prova diagnòstica que seran 

facilitats pel RECO (Professional no sanitari del CAP, referent Covid al centre) . Si en el moment de lliurar-la no es té la informació 

es comunicarà posteriorment. Si les proves es fan al centre educatiu, caldrà assegurar que tots els infants /adolescents menors 

de 16 anys disposen d’una autorització signada per la mare, pare o tutor/a. El professorat no immunitzat que forma part del 

GCE també inicia quarantena i s’haurà de fer la prova diagnòstica seguint les mateixes indicacions. 

Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat que està immunitzat: es genera automàticament la petició 

de test d’antigen ràpid (TAR) per anar a la farmàcia. El centre educatiu lliura carta informativa B a l’alumnat immunitzat. 

Alumnat i professorat han d’acudir el més aviat possible (en horari no lectiu) a la farmàcia (qualsevol de les farmàcies que 

participen al Programa de TAR supervisat a les OF) i no han de fer quarantena. Es podran descarregar el resultat del TAR a La 

Meva Salut. 

Si és necessari, el RECO pot generar manualment peticions de TAR complementàries per a la farmàcia a d’altres contactes 

estrets (per exemple, si el cas positiu es dona al transport escolar o bé per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica). 

 

Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial que està immunitzat: se’ls lliura la carta infomativa C. 

Hauran d’assistir el més aviat possible a fer-se el TAR al punt centralitzat o centre d’atenció primària que escullin. No han de 

fer quarantena. 

ALUMNAT educació infantil, ed. primària, ed. especial   no immunitzat   immunitzat (covid últims 6 mesos i/o vacunació completa) 

ALUMNAT ESO, batxillerat, FP, altres ensenyaments no immunitzat  immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa) 

PROFESSORAT ed. infantil, ed. primària, ed. especial  no immunitzat immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa) 
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Dia 0-1 

 

Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat immunitzat: cada persona va a la farmàcia del Programa TAR 

supervisat a les oficines de farmàcia que esculli i es fa el TAR. Si el resultat és negatiu continuen anant al centre. Si és positiu, 

ho hauran de comunicar al centre i iniciar l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un 

adult responsable. El TAR no tindrà cap cost per l’usuari. 

 

Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial immunitzat: va a fer-se el TAR al punt centralitzat o CAP 

escollit. No cal cita prèvia. Si el resultat és negatiu, continuarà anant al centre. Si és positiu, s’ha de comunicar al centre educatiu 

i iniciar l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys (o incapacitat) ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un adult responsable. 

 

Dia 4-6 
 

 

Alumnat i professorat no immunitzat: han d’anar al lloc i hora indicats per a fer-se la prova diagnòstica i seguidament continuar 

amb el període de quarantena. En el cas que es faci una PCR els resultats es rebran en les 24-48 hores següents. 

Independentment del resultat hauran de completar el període de quarantena. 

Dia 10 

Últim dia de quarantena per a l’alumnat/professorat no immunitzat. 

 

Dia 11 

Alumnat i professorat no immunitzat: es reincorporen al centre educatiu. 
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QUADRE RESUM CIRCUITS_ESTUDI GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)* 

 
 ALUMNAT PROFESSORAT 

IMMUNITZAT NO IMMUNITZAT IMMUNITZAT NO IMMUNITZAT 

(haver passat covid-19 (no pauta de vacunació (haver passat covid-19 (no pauta de vacunació 

darrers 6 mesos i/o pauta completa ni covid-19 darrers 6 mesos i/o pauta completa ni covid-19 

vacunació completa) darrers 6 mesos) vacunació completa) darrers 6 mesos) 

Educació especial Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A 

Educació infantil 0-3 Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A 

Educació infantil 3-6 Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A 

Educació primària Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A 

ESO Circuit B Circuit A No forma part del GCE 

Batxillerat/FP/altres Circuit B Circuit A No forma part del GCE 

 

 

 

 

*Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut contacte amb el cas positiu des de les 48 hores abans de l’inici dels 

símptomes o des del dia de realització de la prova diagnòstica (que ha estat positiva) si es tracta d’un cas sense símptomes. 

Qualsevol alumne/a o professor/a que sigui contacte i iniciï símptomes en aquest període s’ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència. 

CIRCUIT A: Quarantena 10 dies + prova diagnòstica dia 4-6 (punt centralitzat, CAP o lloc on s’indiqui des de l’Atenció Primària del territori) 

CIRCUIT B: No quarantena + TAR a farmàcia programa TAR escollida dia 0-1 

CIRCUIT C: No quarantena + TAR a qualsevol CAP o punt centralitzat de TAR dia 0-1 
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4.3 Quarantenes: Recomanacions del Departament de Salut per a les famílies 

La covid-19 és una malaltia lleu en infants i adolescents, però és molt important fer bé les 

quarantenes per tallar les cadenes de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la 

comunitat. Això és especialment important per protegir les persones més vulnerables. 

Si el vostre fill o filla és un contacte estret de l’infant o adolescent que ha donat positiu, es 

recomana la realització d’una prova per detectar la covid-19 i cal que faci un període de 

quarantena. 

Encara que la PCR del vostre fill o filla sigui negativa, cal fer la quarantena durant tots els dies 

establerts. Amb una primera PCR sabem que en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es 

pot desenvolupar més tard mentre dura el període d’incubació del virus. És molt important, per 

tant, fer bé la quarantena i observar que no apareguin símptomes. 

Durant els dies de quarantena no es pot desenvolupar cap mena d’activitat fora del domicili, ni 

rebre visites de persones no convivents. Si apareixen símptomes, cal que consulteu el vostre centre 

d’atenció primària (CAP). 

És important aclarir que els contactes dels contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. 

És a dir, els germans i germanes d’alumnes que estiguin fent quarantena, poden assistir a classe 

amb normalitat. 

4.4 Consells per fer correctament les quarantenes 

 

- En sortir de l’escola cal anar directament al domicili. No es pot assistir a 

activitats extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no 

siguin el domicili habitual. 

- No es pot sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents. 

- Cal evitar el contacte amb persones vulnerables. 

- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants més grans de 6 anys, és 

recomanable utilitzar mascaretes, tant pel que fa a la persona que està fent la 

quarantena com per a les persones convivents. 

- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és 

més gran de 6 anys i està acompanyada, ha de portar màscara i rentar-se les mans 

de manera freqüent, especialment, abans i després de sortir de l’estança. Cal ventilar 

bé la sala o cambra. 

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, 

mantenir les distàncies adequades i després ventilar bé l’estança. 
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- Totes les persones que conviuen s’han de rentar les mans sovint. 

- Cal rentar la roba diàriament. 

- Els jocs i les joguines no s’han de compartir i cal netejar-los i desinfectar-los de 

manera adient. 

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les 

portes, taules, cadires, etc.). 

- Cal vigilar els símptomes i, si n’apareixen, cal contactar amb el CAP de referència. 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021 per a tot l'alumnat de tots els 

ensenyaments des d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. 

5.1 Organització dels grups estables d’alumnes, professionals i espais 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre i 

els espais disponibles, s’han organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i 

un espai referent.  

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de l'alumnat. Per tant, el 

nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de convivència és el d'alumnat matriculat per a aquell 

grup classe.  

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a 

l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent 

i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.  

A infantil i primària la ràtio per grup serà l’habitual, de 25 alumnes,  i a la secundària de 30. 

A l’educació 

infantil i 

primària 

El grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada 

lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el mateix 

espai físic, però utilitzarà l’aula de música, de plàstica i el gimnàs. El grup 

d'alumnes ha de ser sempre el mateix. A part del tutor, el grup tindrà els 

especialistes corresponents. 

A l’educació 

secundària i 

batxillerat 

El grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari possible. . A l’interior 

de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el mateix espai físic, però 

utilitzarà altres aules específiques.  

Professionals 

dels serveis 

educatius  

Poden entrar als centres i a les aules: han de mantenir la distància física 

recomanada, portar màscara i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També 

hi poden accedir, si és necessari, els i les professionals municipals. 

 

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

caldrà que portin màscara.  
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Organització dels espais docents 

El centre ha identificat tots els espais susceptibles d'acollir un grup de convivència estable. En el 

cas d’infantil i de primària l’alumnat s’ubicarà a la seva aula de grup, i també podrà utilitzar les 

aules o espais específics: aula de plàstica, aula de música, aula d’informàtica, biblioteca, gimnàs... 

En cas de secundària, cada grup tindrà la seva aula de referència i també utilitzarà les aules o 

espais específics: aula taller, aula de música, aula de dibuix, aula d’informàtica, laboratoris, 

biblioteca, gimnàs... 

Les aules dels grups a partir de 1r d’ESO disposen d’envans mòbils per poder partir l’aula en dos 

espais quan es fan desdoblaments i reduir els desplaçaments per l’escola. 

L’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO mantindrà el grup estable, i en les matèries variables no hi ha barreja 

de grups.  

A 4t d’ESO i batxillerat, en haver-hi matèries optatives, no és possible mantenir sempre el grup 

estable, però es prendran les mesures higièniques i de prevenció establertes. 

Continuarem treballant en el conjunt d’actuacions de sensibilització amb l’alumnat sobre 

mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19. Per això es vetllarà perquè 

el mateix alumnat i docents, quan estiguin utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, 

aquests col·laborin en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar 

l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  

 

Proposta organitzativa de grups i espais del centre  

En les graelles següents hi trobarem: 

 el nombre d’alumnes, 

 el nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d’un 

tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal o si només 

imparteix unes hores de classe a la setmana,  

 el nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma 

part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari acotat, 

 l’espai estable que és l’espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de manera 

puntual, cal indicar-ne l’horari d’ocupació. 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

P3 A 

 

 

15 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Espai 

estable 

1 

Temporal 

 

  
 

tutora  

Especialistes: 

Anglès 

Plàstica 

Música 

Suport 

NEE 

 Psicòloga, 

Coordinadora 

Directora 

Cap d’Estudis 

Ajudant de coordinació 
Vetlladora 

 

Aula 

P3A 

Biblioteca 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

P3 B  

16 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Espai 

estable 

1 

Temporal 

 

  
 

tutora  

Especialistes: 

Anglès 

Plàstica 

Música 

Suport 

NEE 

 Psicòloga, 

Coordinadora 

Directora 

Cap d’Estudis 

Ajudant de coordinació 
Vetlladora 

 

Aula 

P3B 

Biblioteca 

 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

P4 A 

 

 

19 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Espai 

estable 

1 

Temporal 

 

  
 

tutora  

Especialistes: 

Anglès 

Plàstica 

Música 

Suport 

NEE  

Taller ioga 

 Psicòloga, 

Coordinadora 

Directora 

Cap d’Estudis 

Ajudant de coordinació 
Vetlladora 

 

Aula 

P4A 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Biblioteca 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

P4 B 

 

 

18 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Espai 

estable 

1 

Temporal 

 

  
 

tutora  

Especialistes: 

Anglès 

Plàstica 

Música 

Suport 

NEE 

Taller ioga 

 Psicòloga 

Coordinadora 

Directora 

Cap d’Estudis 

Ajudant de coordinació 
Vetlladora 

 

Aula 

P4B 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

P5A 

 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Espai 

estable 

1 

Temporal 

 

  
 

tutora  

Especialistes: 

Anglès 

Plàstica 

Música 

Suport 

NEE 

Informàtica  

Taller ioga 

 Psicòloga, 

Coordinadora 

Directora 

Cap d’Estudis 

Ajudant de coordinació 
Vetlladora 

 

Aula 

P5A 

Aula música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

Biblioteca 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

P5 B 

 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Espai 

estable 

1 

Temporal 

 

  
 

tutora  

Especialistes: 

Anglès 

Plàstica 

Música 

Suport 

NEE 

Informàtica 

Taller ioga 

 Psicòloga, 

Coordinadora 

Directora 

Cap d’Estudis 

Ajudant de coordinació 
Vetlladora 

 

Aula 

P5B 

Aula música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

Biblioteca 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

1Prim A  

23 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

 

Aula 1rA 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

Piscina 

Biblioteca 

menjador 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

1Prim B  

23 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis, 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

 

Aula 1rB 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

piscina 

Biblioteca 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

2Prim A  

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

 

Aula 2nA 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 

 

Grups Alumnes Docents Personal suport Espais 

2Prim B  

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina  

 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

 

Aula 2nB 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

3r A 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

Aula 3rA  

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

3r B 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

Aula 3rB  

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

4t A 

 

24 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
 

tutor 

 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis, 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

 

Aula 4t A 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

4t B 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

 

Anglès 

Música 

Plàstica 

Educació Física 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller ioga 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

 

 

 

 

Aula 4t B 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

5è A 

 

26 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutor 

 

Català 

Castellà 

Anglès 

Francès 

Matemàtiques 

Música 

Plàstica 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

TIS 

 

Aula 5A  

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

5è B 

 

26 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

 

Català 

Castellà 

Anglès 

Francès 

Matemàtiques 

Música 

Plàstica 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

Piscina 

 

  

 

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

TIS 

 

Aula 5B  

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

piscina 

Biblioteca 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

6è A 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

Català 

Castellà 

Anglès 

Francès 

Matemàtiques 

Música 

Plàstica 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

TIS 

 

 

Aula 6A 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

Biblioteca 

menjador 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

 

6è B 

 

25 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

 

Català 

Castellà 

Anglès 

Francès 

Matemàtiques 

Música 

Plàstica 

Informàtica 

NEE 

Suport 

Taller coral 

Taller teatre/dansa 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

Vetlladora 

TIS 

 

 

Aula 6B 

 

Aula 

música 

Aula 

plàstica 

Aula 

informàtica 

gimnàs 

Biblioteca 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

1 r 

ESO A 

 

31 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
Tutora Català 

Castellà 

Matemàtiques 

Anglès 

Tecnologia 

EF 

Informàtica 

Biologia 

Socials 

EVP 

Francès 

CVE 

Música 

Lectura 

  

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

Aula 1r 

ESO A 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller 

tecnologia 

laboratoris 

gimnàs 

Biblioteca 

menjador 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

1 r 

ESO B 

 

30 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
tutora 

 

Català 

Castellà 

Matemàtiques 

Anglès 

Tecnologia 

EF 

Informàtica 

Biologia 

Socials 

EVP 

Francès 

CVE 

Música 

Lectura 

 Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

Aula 1r 

ESO B 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller 

tecnologia 

Laboratoris 

Biblioteca 

Gimnàs 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

2n 

ESO A 

 

29 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

Català 

Castellà 

matemàtiques 

Anglès 

Tecnologia 

Fis/Quim 

EF 

Informàtica 

Socials 

EVP 

Francès 

CVE 

Música 

Lectura 

 Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aula 2n 

ESO A 

 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller 

tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

menjador 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

2n 

ESO B 

 

29 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

 
  

 

tutor 

Català 

Castellà 

matemàtiques 

Anglès 

Tecnologia 

Fis/Quim 

EF 

Informàtica 

Socials 

EVP 

Francès 

CVE 

Música 

Lectura 

 Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aula 2n 

ESO B 

 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller 

tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

3r 

ESO A 

 

30 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

tutora 

Català 

Castellà 

matemàtiques 

Anglès 

Tecnologia 

Fis/Quim 

EF 

Inf/CCLS/EMP 

EVP 

Francès 

CVE 

Lectura 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aula 3r 

ESO A 

 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

menjador 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

3r 

ESOB 

 

30 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

estable 

1 

Temporal 

   
 

Tutor 

Català 

Castellà 

matemàtiques 

Anglès 

Tecnologia 

Fis/Quim 

EF 

Inf/CCLS/EMP 

Socials 

EVP 

Francès 

Lectura 

 

  

 

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aula 3r 

ESO B 

 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

menjador 
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

4t 

ESO A 

 

29 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
Tutora 

 

Català 

Castellà 

matemàtiques 

Anglès 

Tec/francès/musica 

FQ/llatí 

BIG/EVP 

EF 

Inf/OL/lectura 

Socials 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aula 4t 

ESO A 

 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

menjador 

 

 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

4t 

ESO B 

 

29 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

1 

Temporal 

   
Tutor 

 

Català 

Castellà 

matemàtiques 

Anglès 

Tec/francès/musica 

FQ/llatí 

BIG/EVP 

EF 

Inf/OL/lectura 

Socials 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aula 4t 

ESO B 

Aula música 

Aula plàstica 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratori 

gimnàs 

menjador 
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1r de batxillerat científic/tecnològic: docents i espais que ocuparan 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

1r 

BATX 

 

30 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

   
Tutor/a Català 

Castellà 

mates/ Física 

Anglès 

Química 

EF 

CMC 

Filosofia 

BIO/dib tècnic 

Sociol/fran/INF/BIOH 

Bio/dib tec 

  

 

Psicòloga 

Directora, 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aules de 

BATX 

1r A1, 

1r A2 

 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

Aules planta 4 

menjador 

 

 

 

1r de batxillerat d’Humanitats/ciències socials: docents i espais que ocuparan 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

1r 

BATX 

15 

 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

2 

Temporal 

   
Tutor/a Català 

Castellà/ LUNIV 

Anglès 

EF 

CMC 

Filosofia 

HMONC 

EO/LCAST 

Sociol/fran/INF/BIOH 

Llatí/MatesII 

 

  

 

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aules de 

BATX 

1r B1, 

1r B2 

 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

Aules planta 4 

menjador 

 

L’alumnat de 1r de batxillerat en total son: 

30 alumnes del científic/tecnològic 

15 alumnes d’Humanitats/ciències socials 

A les matèries comunes i la tutoria, el total de l’alumnat queda distribuït en dos grups iguals:  

1 Batxillerat A 23 alumnes 

1 Batxillerat B 22 alumnes  
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Grups Alumnes Docents Personal Espais 

2n 

BATX A 

 

12 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

   
 

Tutora 

Català 

Castellà 

mates/Física 

Anglès 

Química 

Filosofia 

Història 

BIO/dib tècnic 

PB/Salters/Psico/FR 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aules de 

BATX 

2n A1, 

2n A2 

 

Aules planta 4 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratoris 

gimnàs 

menjador 

 

Grups Alumnes Docents Personal Espais 

2n 

BATX B 

 

10 

Estable/referent 

1 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

 

Estable 

 

Temporal 

   
 

tutor 

 

Català 

Castellà 

Anglès 

H. ART 

Geografia/ HMONC 

Filosofia 

LUNIV 

EO/LCAT 

Sociol/fran/INF/BIOH 

Llatí/Mates II 

 

  

Psicòloga 

Directora 

Cap d’Estudis 

Coordinadora 

Ajudant 

coordinació 

TIS 

 

 

Aules de 

BATX 

2n B1, 

2n B2 

 

Aules planta 4 

Informàtica 

Taller tecnologia 

Biblioteca 

laboratori 

gimnàs 

menjador 

 

 

Espais de reunió i treball per al personal  

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir 

el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la màscara. S'ha de prestar 

especial atenció a la ventilació correcta de l'espai. 

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques. 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de màscara. 

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que 

es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús 

de la màscara; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre 

mantenint les distàncies i fent ús de màscara.  

Tots els docents disposaran d’un ordinador o tauleta d’ús propi. Si s’utilitzen els dispositius dels 

espais comuns, hauran de netejar-los després del seu ús. 
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5.2 Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la 

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.  

Gestió d’entrades i sortides  

El centre ha identificat tots els accessos possibles i ha establert els punts d’entrada i sortida, 

marcant quins grups accediran per cada punt.  

El curs passat ja es va ampliar l’horari d’entrades i sortides i, juntament amb els horaris de les 

diferents etapes i els serveis d’acollida, permet que la circulació s’autoreguli i sigui fluida. 

L’escola estarà oberta des de ¾ de vuit i l’alumnat de totes les etapes hi podrà accedir. El de 

primària i infantil podrà acollir-se al servei d’acollida fins a les 9.00 quan comencin les classes. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la màscara els majors de 6 anys.  

Per facilitar la sortida de l’alumnat d’infantil i primària i evitar les aglomeracions, de 16.45 a 17 h, 

aquests estaran al pati separats per grups estables, i les mares i pares (o persona autoritzada) 

podran recollir-los tot fent un circuit de direcció única i sortint per un altre accés. Posteriorment, 

a les 17 h, es tancaran les portes d’accés i fins a les 18 h es farà la recollida a través de megafonia. 

Es demana a les famílies que segueixin totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

màscara 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 màscara, limitant tant com 

sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

S’informarà l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides i els diferents accessos per tal que les 

policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.  

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la màscara fins a la seva aula. 

 

Circulació dins del centre  

En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.  

Ús d’ascensors  

Es reservaran els ascensors 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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5.3 Horaris i d’accessos per les entrades i sortides 

L’horari marc del centre, de forma general, és l’establert per normativa i aprovat per Consell 

Escolar.  

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat 

d’incorporar alguns ajustaments al llarg del curs. 

A continuació detallem en una graella: 

 Tots els accessos disponibles:  

- accés olivera, (c/ Anguera i Sala) 

- accés rampa, (C/ Joan Miró- situat a la part alta del carrer) 

- accés porta de vidre de PL 1 (C/ Joan Miró- Situat a la part mitjana) 

- accés pati-pista (C/ Joan Miró- situat a la part baixa) 

 El nombre de grups entraran i sortiran per a cada accés 
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GRUP ACCÉS ENTRADA HORARI ENTRADA ACCÉS SORTIDA HORARI SORTIDA 

Infantil  

1r a 4t primària 

Entrada-entra l’alumne sol 

 

Dues opcions: 

- Porta vidre-C/ Joan Miró. Pujada escala 1 

- Olivera- c/ Josep Anguera i Sala. Pujada 

escala 2 

7.45 a 9.00 Recollida  

Els alumnes seran a la pista i al pati petit per 

sectors 

Pot entrar 1 persona per família 

Entrada família  

pati  c/ Joan Miró 

Sortida família amb alumne 

porta olivera c/ Josep Anguera i Sala 

 

16.45 a 17.00  

* veure quadre circuït 

recollida 

Infantil   

1r a 4t primària 

ACOLLIDA 

  Recollida- acollida   

Porta vidre  

c/ Joan Miró (megafonia) 

 

17.00 – 18.00 

5è i 6è primària Dues opcions: 

- Porta vidre-C/ Joan Miró. Pujada escala 1 

- Olivera- c/ Josep Anguera i Sala. Pujada 

escala 2 

7.45 a 9.00 Sortida 

Porta olivera (c/ Joan Miró) 

16.45-17.10 

5è i 6è primària 

ACOLLIDA 

  Recollida  (megafonia) 

Porta vidre- (C/ Joan Miró) 

17.00-18.00 

1r i 2n ESO  Dues opcions: 

- Porta vidre-C/ Joan Miró. Pujada escala 1 

- Olivera- c/ Josep Anguera i Sala. Pujada 

escala 2 

7.45 a  8.00  

 

Sortida 

Rampa (c/ Joan Miró) 

16.00 a 16.10 

1r i 2n ESO 

ACOLLIDA/aula estudi 

  Sortida-acollida 

porta olivera c/ Josep Anguera i Sala 

16.55-17.10 
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GRUP ACCÉS ENTRADA HORARI ENTRADA ACCÉS SORTIDA HORARI SORTIDA 

3r i 4t ESO Entrada 

Opcions: 

- Porta vidre-C/ Joan Miró. Pujada escala 1 

- Olivera- c/ Josep Anguera i Sala. Pujada 

escala 2 

 4t ESO també- Rampa- c/Joan Miró- 

pujada escala 2 

 

7.45 a 8.00 Sortida 

Olivera -----------------------------------

------- 

Baixada escala 1,  sortida PL 1 porta de 

vidre (c/ Joan Miró)----------------------

- 

 

14.00 h dimecres i 

divendres  

16.00 h dilluns, 

dimarts i dijous 

batxillerat Entrada 

 

Rampa- c/Joan Miró- pujada escala 2 

 

7.45 a 8.00 Sortida 

 

Secretaria (c/ Joan Miró) 

 

14.00-14.50 

* Circuit de recollida de l’alumnat d’infantil, 1r, 2n, 3r i 4t primària entre 16.45 i 17 h 

 Una única persona tindrà accés 

 Els alumnes d’infantil estaran al pati petit 

 Els alumnes de primària (1r a 4t) estaran al pati gran (pista) 

 A les 17 h començarà l’acollida. Es tancaran aquests accessos i les famílies podran recollir els alumnes per la porta de vidre d’infantil 
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Sortida els dies de pluja 

INFANTIL  

  

A partir de les 16.45 h els alumnes d'infantils podran ser recollits a les seves aules, accedint per 

la porta del pati petit (escales carrer Joan Miró). La sortida serà per la porta de l'Olivera c/ Josep 

Anguera i Sala. 
  

A partir de les 17 h. P3, P4, P5 es quedaran a les aules i els avisaran per megafonia, com es fa 

habitualment.  

  

PRIMÀRIA  

  

A partir de les 16.45 h els alumnes de Cicle Inicial de primària (1r i 2n) estaran ubicats 

al gimnàs respectant els grups estables. Les famílies accediran a la rampa del carrer Joan Miró per 

ser recollits i una persona els anirà avisant. Hi haurà senyalització/separació de pujada i baixada  

  

Els alumnes de Cicle Mitjà de primària (3r i 4t) estaran ubicats a la seva classe i seran cridats per 

la megafonia de la porta de vidre d'infantil (carrer Joan Miró).   

  

A les 16.45 h els alumnes de Cicle Superior de primària que tenen permís per marxar sols (5è i 6è), 

ho faran per la porta de l'olivera c/ Josep Anguera i Sala. La resta d'alumnes romandran a l'escola 

i seran avisats per megafonia (porta de vidre infantil- c/ Joan Miró). Els alumnes de 5è i 6è que no 

tenen permís per sortir sols baixaran fins al triangle de la planta 2 per l’escala 2, i amb ells es 

queda fins a les 5h un dels mestres de CS, que se situarà al distribuïdor de secretaria.  

  

A totes aquelles famílies que tenen fills a les dues etapes educatives els recomanem que 

primer recullin els alumnes de primària i posteriorment accedeixin plegats al pati petit per recollir 

als d'infantil, efectuant la sortida per l'Olivera.  

 

  

Per facilitar la recollida hi haurà cartells senyalitzant els accessos.  

Us recordem que el servei d’acollida és fins a les 18 h i això pot facilitat la recollida en dies de 

pluja.  
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5.4 Organització de l’adaptació de P3 

 

En els centres on es fa un procés d’adaptació a P3 o d’educació infantil de primer cicle, durant 

aquest període, les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de 

prevenció i seguretat següents:  

- 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 10 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 10 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 i que no hagin estat vacunades, 

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 pot ser acompanyat per una sola persona 

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

simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En 

aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.  

- Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i 

ha 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’ha 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 el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

- Màscara: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una màscara higiènica 

o quirúrgica col·locada correctament.  

- Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, 

seguint les instruccions. 
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Entenem el procés d’adaptació a P3 com l’inici d’una nova etapa en què l’infant s’haurà de 

familiaritzar amb noves persones adultes, nous companys i companyes, nous espais, nova 

distribució del temps...  Per facilitar aquesta adaptació es preveuen les següents estratègies:  

Mes de juny 2021 

- Reunió amb les famílies de l’alumnat que s’incorporarà al centre el curs 2021-2022. La reunió 

preveu una part d’informació general i una part per conèixer la directora, coordinadora, mestres i 

psicòloga de referència i entre les mateixes famílies.  

S’establirà un calendari de les reunions individuals amb cada família que es faran el mes de 

setembre.  

Mes de setembre  

- Visita dels nens i nenes amb cita prèvia per tal de conèixer l’aula i les mestres per familiaritzar-

se amb l’espai de l’aula on vindran quan comenci el curs escolar.  

- Es faran els dies 9 i 10 de setembre entre les 9 i les 13 h. 

- Entrevistes individuals amb les famílies dels infants.  

- Establir horari d’adaptació dins la primera setmana de classe, tal com hagin establert els pares 

de manera que serem flexibles per ampliar-lo i/o fer-ne alguna modificació i facilitar el procés de 

cada infant, de manera consensuada amb la família.  

- Es destinaran reforços a l’atenció dels infants, amb més docents durant les primeres setmanes 

del curs. 

 

Aspectes que poden facilitar la seva adaptació progressiva a l’escola:  

  

 Tenir un llenguatge bàsic (tinc gana, pipi, pena) ajuda a comunicar-se amb l’entorn.  

Ser autònom en el control d’esfínters.  

 

 Menjar aliments variats i a trossos (fem menú adaptat els primers dies, menjar senzill)  

Poden portar algun peluix o objecte que els tranquil·litzi (evitar portar xumets a l’escola)  

 

 Durant aquest període d’adaptació a l’Escola, un membre de la família de l’infant podrà 

acompanyar-lo a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat 

de l’acollida matinal. Aquest període el preveiem d’uns quinze dies. 

 

 Els primers dies consensuarem una petita adaptació horària intentant que 

progressivament vagin fent la jornada completa. 
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 Hi haurà unes graelles a les aules que podreu apuntar la previsió horària cada dia i revisa-

ho.  

 

Possible hora d’entrada: 9 h i/o 15 h  

Possibles hores de recollida: 11 h, 12.30 (abans de dinar), 13.30 (després de dinar), 

15 (després de la migdiada), 16.45 (sortida habitual).  

  

 Visita de l’escola el dijous 9 o el divendres 10 de setembre amb els nens i les nenes 

(distribució en grups reduïts  i on es fa una breu  entrevista individual per facilitar una 

primera coneixença)  durada aprox. 1h, cal que acompanyi l’infant una persona de referència 

d’aquest (pare, mare).  

 

 Els dies 9 i 10 caldrà portar el material demanat a l’escola que hi ha a la web, i es podrà 

recollir la motxilla, el llençolet i una carpeta on aniran les comunicacions casa-escola.  

  

 El primer dia d’escola (dilluns 13 de setembre) no hi haurà servei d’acollida al matí per P3  

(de 7.45-9.00 h), cal portar directament els nens  i les nenes a l’aula a les 9 h.   

  

 En la distribució dels alumnes de P3 en els dos grups,  es tindran en compte aspectes del 

qüestionari, entrevista personal, llar d’infants de procedència, població, edat, etc.   

 

5.5 Ús de l’espai del gimnàs 

  

L’educació física es realitzarà preferentment a l’aire lliure - a l’espai del pati, o en el cas dels 

alumnes més grans, en les zones exteriors properes a l’Escola i la pista esportiva del carrer 

Rocabert. Si l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables, no serà necessari l’ús de 

màscara. En algunes sessions s’utilitzarà també el gimnàs que disposa de conductes de ventilació 

forçada, en aquest cas s’haurà de fer ús de la màscara. 

L’espai del gimnàs podrà ser utilitzat per a altres activitats com per exemple menjador o teatre.  

Els vestidors els utilitzaran els alumnes d’ESO només per canviar-se de roba un cop acabada 

d’activitat i no coincidiran amb cap altre grup.  

De moment no s’utilitzaran les dutxes, ja que no sempre es pot garantir que es podran netejar i 

desinfectar entre grups.  
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5.6 Organització de l’espai d’esbarjo 

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús 

de la màscara. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és 

necessari l'ús de la màscara. Els infants han de portar la màscara posada fins al pati i, per tant, se 

l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament. 

 

Els patis es plantegen amb la següent organització: 

 

PATI PETIT- alumnat d’infantil: 

L’horari del matí serà: 

- 10.30 a 11.15 h 

 

L’alumnat haurà de sortir amb la màscara posada. 

 

PATI gran- alumnat de primària i 1r i 2n d’ESO 

- 1r, 2n i 3r de primària faran pati de 10.25 a 10.55 h 

Les zones de pati seran: pista, zona 8. 

- De 4t de primària a 2n d’ESO faran pati d’11.00 a 11.30 h  

Les zones de pati seran: la pista i les zones 11, 12 i 13. 

 

PATI- alumnat 3r i 4t ESO i batxillerat-  

Els alumnes podran fer l’esbarjo del matí i del migdia en els espais exterior de l’escola, prèvia 

autorització signada per la família.  

Horari de 11.00 a 11.30 h 

3r i 4t d’ESO baixaran per l’escala 1 i sortiran per la porta d’infantil de la planta 1. 

1r i 2n de batxillerat baixaran per l’escala 1 i sortiran per secretaria. 
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5.7 Organització dels serveis 

Servei de menjador  

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

l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais 

habilitats a tal efecte.  

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les 

superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de 

mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable. 

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, les han de fer 

exclusivament per al seu grup de convivència. Si l’alumnat recull el menjar en una línia 

d’autoservei, cal que mantingui la distància en la filera.  

El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del servei de 

menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de 

l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els 

adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar 

obligatòriament la màscara en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula menjant.  

 

 

Tot seguit s’inclou la graella amb els diferents torns:  
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Torns de menjador: 

Del 13 al 30 de setembre (abans d’iniciar alguns tallers i piscina) 

HORARI MENJADOR CURS 2021-22 (NO piscina NO ioga) 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Espais 

12.15h 1r A 1r A 1r A 1r A 1r A E3a 
 1r B 1r B 1r B 1r B 1r B E3b 

12.22h 2n A 2n A 2n A 2n A 2n A E1a 
 2n B 2n B 2n B 2n B 2n B E1b 

12.30h 3r A 3r A 3r A 3r A 3r A E2a 
 3r B 3r B 3r B 3r B 3r B E2b 

12.40h 4t A 4t A 4t A 4t A 4t A E4 
 4t B 4t B 4t B 4t B 4t B E5 

12.50h 5è A 5è A 5è A 5è A 5è A E3a 
 5è B 5è B 5è B 5è B 5è B E3b 

12.58h 6è A 6è A 6è A 6è A 6è A E1a 
 6è B 6è B 6è B 6è B 6è B E1b 

13.10h 1ESO B 1ESO A 1ESO A 1ESO A 1ESO A E6 
  1ESO B  1ESO B  E2 

13.20h  2ESO A  2ESO A  E4 
  2ESO B  2ESO B  E3 

13.55h 1ESO A    1ESO B E6 

14.00h 2ESO A (E4) 3ESO A 1ESO B 3ESO A 2ESO A E6 
 2ESO B (E3) 3ESO B  3ESO B 2ESO B E1 

14.10h 3ESO A 4ESO A 2ESO A 4ESO A  E2 
 3ESO B 4ESO B 2ESO B 4ESO B  E5/E3 

14.20h 4ESO B     E4 
 4ESO B     E6 

14.30h       
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 A partir del 30 de setembre: 

HORARI MENJADOR CURS 2021-22 (1r trimestre) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Espais 

12.20h 1r A 1r A 2n A (E1a) 1r A 1r A E3a 

 1r B 1r B  1r B 1r B E3b 

12.30h 2n A 4t A 4t A 2n A 2n A E4 

 2n B 4t B 4t B 2n B 2n B E6 

12.40h 3r A 3r A 3r A 3r A 4t A E1a 

 3r B 3r B 3r B 3r B 4t B E1b 

12.45h 4t A 5è A 5è A 5è A 5è A E2a 

 4t B 5è B 5è B 5è B 5è B E2b 

13.00h 6è A 6è A 6è A 6è A 6è A E5 

 6è B 6è B 6è B 6è B 6è B E3a 

13.10h 1ESO B 1ESO A 1ESO A 1ESO A 1ESO A E6 

  1ESO B  1ESO B  E2 

13.20h  2ESO A  2ESO A  E4 

  2ESO B  2ESO B  E3 

13.55h 1ESO A    1ESO B E6 

14.00h 
2ESO A 

(E4) 
3ESO A 1ESO B 3ESO A 2ESO A E6 

 2ESO B 

(E3) 
3ESO B  3ESO B 2ESO B E1 

14.10h 3ESO A 4ESO A 2ESO A 4ESO A  E2 

 3ESO B 4ESO B 2ESO B 4ESO B  E5/E3 

14.20h 4ESO B     E4 

 4ESO B     E6 

14.30h 5è A 2n A 2n B 4t A 3r A E3a 

 5è B 2n B 1r A 4t B 3r B E3b 

   1r B   E5 

       

*** Alumnes de 3ESO i 4ESO que es quedin dimecres i divendres baixen a les 14h 

** Alumnes de Batxillerat que es queden a dinar baixen sempre a les 14.20h o 14.30h quan acabin 

classes 
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HORARI MENJADOR CURS 2021-22 (2n trimestre)  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

12.20h 1r A 1r A 2n A 1r A 1r A  

 1r B 1r B  1r B 1r B  

12.30h 6è A 5è A 5è A 6è A 5è A  

 6è B 5è B 5è B 6è B 5è B  

12.40h 2n A 3r A 3r A 2n A 2n A  

 2n B 3r B 3r B 2n B 2n B  

12.45h 3r A 4t A 4t A 3r A 4t A  

 3r B 4t B 4t B 3r B 4t B  

13.00h 4t A 6è A 6è A 5è A 6è A  

 4t B 6è B 6è B 5è B 6è B  

13.10h 1ESO B 1ESO A 1ESO A 1ESO A 1ESO A E6 
  1ESO B  1ESO B  E2 

13.20h  2ESO A  2ESO A  E4 
  2ESO B  2ESO B  E3 

13.55h 1ESO A    1ESO B E6 

14.00h 2ESO A (E4) 3ESO A 1ESO B 3ESO A 2ESO A E6 
 2ESO B (E3) 3ESO B  3ESO B 2ESO B E1 

14.10h 3ESO A 4ESO A 2ESO A 4ESO A  E2 
 3ESO B 4ESO B 2ESO B 4ESO B  E5/E3 

14.20h 4ESO B     E4 
 4ESO B     E6 

14.30h 5è A 2n A 2n B 4t A 3r A  

 5è B 2n B 1r A 4t B 3r B  

   1r B    
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HORARI MENJADOR CURS 2021-22 (3r trimestre)  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

12.20h 1r A 1r A 2n A 1r A 1r A  

 1r B 1r B  1r B 1r B  

12.30h 2n A 3r A 3r A 2n A 2n A  

 2n B 3r B 3r B 2n B 2n B  

12.40h 3r A 4t A 4t A 3r A 4t A  

 3r B 4t B 4t B 3r B 4t B  

12.45h 4t A 5è A 5è A 5è A 5è A  

 4t B 5è B 5è B 5è B 5è B  

13.00h 6è A 6è A 6è A 6è A 6è A  

 6è B 6è B 6è B 6è B 6è B  

13.10h 1ESO B 1ESO A 1ESO A 1ESO A 1ESO A E6 
  1ESO B  1ESO B  E2 

13.20h  2ESO A  2ESO A  E4 
  2ESO B  2ESO B  E3 

13.55h 1ESO A    1ESO B E6 

14.00h 2ESO A (E4) 3ESO A 1ESO B 3ESO A 2ESO A E6 
 2ESO B (E3) 3ESO B  3ESO B 2ESO B E1 

14.10h 3ESO A 4ESO A 2ESO A 4ESO A  E2 
 3ESO B 4ESO B 2ESO B 4ESO B  E5/E3 

14.20h 4ESO B     E4 
 4ESO B     E6 

14.30h 5è A 2n A 2n B 4t A 3r A  

 5è B 2n B 1r A 4t B 3r B  

   1r B    

 

 

 

Dimecres i divendres els alumnes de 3r i 4t d’ESO acaben les classes a les 14 h, per tant es preveu 

que dinaran pocs a l’escola. 

Els alumnes de batxillerat fan jornada intensiva i es preveu que es quedin pocs a dinar a l’escola. 
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Organització del menjador:  

 Un docent s’encarregarà d’avisar als grups per baixar al menjador. Cap grup no pot baixar 

si no se l’ha avisat (Segons el grup pot ser que estigui a l’aula o al pati). El grup estable 

baixarà acompanyat per la tutora o la persona que faci el servei.  

 L’ús de l’ascensor quedarà restringit en la franja horària compresa entre les 12 h i les 

15.15 h. Es reserva el seu ús pel personal de cuina i per les persones que tinguin dificultats 

de mobilitat.  

 El menjador s’obrirà a les 12.15 h.  

 Es baixarà per l’escala 2.   

 L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’àpat.  

 Els alumnes passaran per la línia procurant mantenir la distància i amb la màscara 

posada.  

 Un cop asseguts la guardaran.  

 El pa se servirà a la taula amb unes pinces.  

 Hi haurà alumnes fent servei de menjador del seu propi grup bombolla. Col·laboraran en 

omplir les gerres d’aigua i omplir els gots, també en alguna tasca de neteja. Seran 

nomenats pels tutors i es faran torns al llarg del curs.  

 En un carro hi haurà un cossi metàl·lic amb tapa amb menjar per si algun alumne vol 

repetir.  

 A mesura que l’alumnat vagi acabant de dinar podrà marxa del menjador per l’escala 2 i 

anirà al pati, procurant esperar si està baixant un grup. 

 Abans de sortir, el docent de servei ha de posar a l’alumnat gel hidroalcohòlic.  

 Cada vegada que s’aixequi un grup de la taula es netejarà.  

 

Mesures preventives 

- L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’àpat.  

- El menjar se servirà evitant compartir-lo.  

- L’alumnat a partir de 1r de primària recollirà el menjar a la línia d’autoservei. No es barrejaran 

amb altres grups estables. 

- Scolarets garanteix les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 

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

menjador escolar, ja que la seva ubicació serà en un espai clarament diferenciat i separat de 

l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre 

els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i serveis utilitzaran 

obligatòriament la màscara en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent 

l’àpat.  
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Activitats durant el migdia 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure.  A l'espai del pati es 

permetrà la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la màscara. 

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix 

grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació i l’ús de màscara.  

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir 

la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la 

sortida dels infants dels diferents grups.  

 

Organització dels grups després de dinar. 

 

Els alumnes d’infantil, al migdia, després de dinar, entre 13.30 h a les 14.30 h: 

- L’alumnat d’infantil podrà estar barrejat al pati utilitzant la màscara.  

- De les 14.30 h a les 15 h els grups de P4 i P5 entraran cadascun amb un docent a la seva aula 

per fer diferents activitats. 

- Els grups de P3 durant aquesta franja horària estaran fent la migdiada a la seva aula. 

 

Els alumnes de primària i 1r i 2n d’ESO: 

- Durant el temps lliure del migdia oferim als alumnes de primària i d’ESO la possibilitat de 

participar en tallers i activitats complementàries.  

- Per això, després de dinar no tots els alumnes entre 1r de primària i 2n d’ESO coincidiran en 

el pati.  

- L’alumnat es distribuirà entre els diversos espais de pati i els diferents tallers i activitats 

variades. En tots els casos faran ús de la màscara. 

- Cada grup disposarà del seu horari. 
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TALLERS-teatre primària MIGDIES 

1r trimestre 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13h -14h 2n A 4t A 4t A 2n A 2n A i B (grups petits) 

14h - 15h 2n B 4t B 4t B 2n B 4t A i B (grups petits) 

      

2n trimestre 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13h -14h 6è A 5è A 5è A 6è A 5è A i B (grups petits) 

14h - 15h 6è B 5è B 5è B 6è B 6è A i B (grups petits) 

      

3r trimestre 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13h -14h 1r A 3r A 3r A 1r A 1r A i B (grups petits) 

14h - 15h 1r B 3r B 3r B 1r B 3r A i B (grups petits) 

 

Taller Coral DILLUNS 
DIMART

S 
DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

13 - 14 h  3r prim  

1r trim 4t prim 
2n trim 5è prim 
3r trim 3r prim 

 

  

14 – 15 h 4t prim  

1r trim 4t prim 
2n trim 5è prim 
3r trim 3r prim 

 

2n prim 1r prim 

 

TALLERS IOGA 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13h -14h 
1r B P5 A 2n A P4 A 

6è/5è per 
concretar 

14h - 15h 
1r A P5 B 2n B P4 B 

6è/5è per 
concretar 
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Taller contes, jocs i hàbits 
 

14.30-15 h Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 P4A P4A P4A P4 A P4A 

 P4B P4B P4B P4 B P4B 

 P5A P5A P5A P5A P5A 

 P5B P5B P5B P5B P5B 

 1r A 1r A  1r A 1r A 

 1r B 1r B  1r B 1r B 

 2n A  2n A  2n A  2n A 

 2n B  2n B  2n B  2n B 

 

 

PISCINA  
La Bonaigua 

Primària 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12.30-14.30 
Activitat 50 mi 

 
5è  2n 1r 4t 3r 

 

Francès DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

13-14  6è B 1/2 
grup 6è B 1/2 grup Tall-Fra 1r 

ESO A 
 

14-15  Tall-Fra 2n 
ESO A 6è A 1/2 grup 

Tall-Fra 1r 
ESO A 

6è A 1/2 grup 

 

Informàtica DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14 – 15 h   3rPRIM 
5è prim B 

 3rPRIM 5è prim A 

 

 

Biblioteca DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14 – 15 h 5è, 6è 5è, 6è 5è, 6è 5è, 6è 5è, 6è 
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Aula d’estudi DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14 – 15 h 3r, 4t, 6è 3r,4t,5è, 6è 3r,4t,5è, 6è 3r,5è, 6è 4t,5è, 6è 

16 – 17 h ESO ESO ESO ESO ESO 

 

 

Transport escolar 

En l’ús del transport escolar col·lectiu per fer sortides escolars, colònies o viatges, o els 

desplaçaments de primària fins a la piscina, cal aplicar la normativa vigent respecte a les mesures 

preventives davant la covid-19.  

Recomanacions sobre el transport en autocar:  

- Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat.  

- L’ús de màscara és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys, 

exceptuant aquells per als quals l’ús de la màscara està contraindicada.  

- No es pot menjar ni beure durant el trajecte.  

- S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport amb solució 

hidroalcohòlica.  

- Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de 

separació entre els diferents grups.  

Altres activitats  

a) Acollida matinal i de tarda 

L’alumnat farà l’acollida matinal a la mateixa aula o al pati, i la de la tarda al pati (si no plou). Si 

excepcionalment cal habilitar un espai on coincideixin més d’un grup estable, aquest haurà de 

permetre mantenir la distància interpersonal entre els grups d’1,5 metres i hauran de portar 

màscara segons l’edat i seguir les indicacions del Procicat. 

Cada infant abans d’entrar al centre s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la 

màscara si té més de 6 anys.  

L’acollida de la tarda es durà a terme al pati petit de l’escola. Els alumnes estaran amb el seu grup 

estable i separats a més d’1,5 metres dels altres. També hauran de portar màscara segons l’edat i 

les indicacions del Procicat. 
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b) Sortides i colònies  

Les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, es 

duran a terme amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.  

c) Extraescolars  

Les extraescolars previstes en la programació general anual, es duran a terme amb les adaptacions 

que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial 

vigent. 

Començaran el mes d’octubre. 
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6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O 

TOTAL 

En línies generals:  

- Els alumnes a partir de 5è de primària disposen d’un ordinador de treball personal. Caldrà 

conèixer la realitat de la resta de l’alumnat per poder seguir les classes en línia en cas de 

confinament (ordinador personal de treball exclusiu i connexió a internet).  

- Cada curs disposarà d’un pla de treball en línia, apropiat a la seva edat. Inclourà el 

confinament de tot el grup o parcial (alguna alumna/e). 

- S’utilitzarà la plataforma TEAMS per a les connexions.  

- Des del primer dia de classe es tindrà preparada la infraestructura per fer les connexions 

com abans millor.  

- Es treballarà la competència digital específica amb l’alumnat per si cal confinar-se.  

- S’acordarà el mitjà en línia més adient a cada curs per proposta de feines i el seu retorn 

(Moodle, OneDrive...)  

Casos en què s’establiran connexions Teams 

S’establirà connexió via Microsoft Teams amb l’alumnat que:  

 Es trobi confinat per COVID després de confirmar-se un cas positiu en el grup de 

convivència estable. 

 Alumnes positius per COVID.  

 Esdevingui contacte estret, i sempre que una autoritat sanitària ho dictamini.  

En tots els casos l’Escola comunicarà el dia que començaran les connexions. 

En altres casos, mentre s’està en espera del resultat de la PCR, es farà el seguiment de l’alumnat 

com una malaltia de curta durada. 

No es contempla la connexió en línia per altres tipus de malalties que no siguin de llarga durada. 

Si l’alumne té símptomes com: febre, gastroenteritis, molta congestió..., per tant està malalt, no 

es faran connexions, ja que es considera que no es troba en condicions de fer classe per Teams, 

encara que estigui pendent d’una PCR o ja estigui diagnosticat de COVID. 

Recordem que es tracta de mesures extraordinàries dictades per la pandèmia. 
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Protocol durant les connexions per vídeotrucades 

 
Les mesures de confinament de l’alumnat implica l’ús d’eines i dispositius electrònics i plataformes 

virtuals. Aquest nou entorn educatiu ens fa reflexionar sobre una sèrie de recomanacions per 

garantir l’ús segur en un entorn d’aprenentatge virtual. 

 
El Consell de l’Audiovisual ha elaborat unes recomanacions que creiem poden 

facilitar unificar aquests criteris. 

 
ABANS DE COMENÇAR LA VIDEOTRUCADA: 

 
Mantenir les mateixes normes sobre vestimenta o higiene que hi ha per a les classes presencials. 

 

No menjar durant els contactes en línia. Igual que no es menjaria a l’aula en una classe presencial, 

cal no fer-ho al davant de la pantalla. 

 

Habilitar un espai reservat i amb bona il·luminació i sense interferències d’altres membres de la 

família. 

 

Abstenir-se d’involucrar-hi més persones que les convidades pel professor. La privacitat 

tant de l’alumne com de la classe és fonamental que es pugui garantir. 

 
DURANT LA VIDEOTRUCADA 

 
S’aconsella parlar amb un llenguatge correcte i respectuós, i com més clar i concís millor. 

 

Mantenir sempre la imatge de manera que es vegi la cara de cada participant, però, alhora, apagar 

el micròfon quan no es tingui el torn de paraula. 

 

No es poden fer ni captures de pantalla dels companys ni gravacions, caldria demanar 

prèviament permís a tots els que hi intervenen. 

 
UN COP FETA LA TRANSMISSIÓ 

 
No es poden enregistrar ni manipular imatges del professorat o dels companys ni publicar-

les a les xarxes socials. 

 

Tampoc està permès enregistrar o distorsionar un tall de veu del professor ni usar aquest material 

fora del context de l’aprenentatge. 

 

El material educatiu que lliura el professorat pot tenir drets d’autor i si es fa servir en altres entorns, 

cal citar-ne l’origen. 
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Previsió de l’organització en cas de confinament 

 

Educació Infantil:  

 

- En cas de confinament del grup o del centre: 

 Si tot el grup està confinat, hi haurà connexions diàries amb Teams, amb un horari 

setmanal. 

 Quan calgui, les tutores es comunicaran amb les famílies, en horari lectiu, per correu 

electrònic, telèfon i també faran entrevistes per videoconferències.  

 Els docents continuaran fent les reunions setmanals de coordinació de cada grup i 

seguiment de l’alumnat. 

 La psicòloga farà sessions individuals amb l’alumne que ho requereixin i continuarà 

atenent les famílies, tot fent el seguiment i la coordinació amb tutores, famílies i 

professionals externs dels alumnes amb tractament. Les entrevistes es faran per 

telèfon o via Teams. 

 

- Si és només és algun alumna/e el qui està confinat, es faran dues connexions diàries per 

Teams amb aquest alumnat. 

 

Cicle Inicial i mitjà de primària:  

 

- En cas de confinament del grup o del centre: 

 Si tot el grup està confinat, hi haurà connexions diàries amb Teams, amb un horari 

setmanal. 

 Quan calgui, les tutores es comunicaran amb les famílies, en horari lectiu, per correu 

electrònic, telèfon i també faran entrevistes per videoconferències.  

 Els docents continuaran fent les reunions setmanals de coordinació de cada grup i 

seguiment de l’alumnat. 

 La psicòloga farà sessions individuals amb l’alumne que ho requereixin i continuarà 

atenent les famílies, tot fent el seguiment i la coordinació amb tutores, famílies i 

professionals externs dels alumnes amb tractament. Les entrevistes es faran per 

telèfon o via Teams. 

 

- Si és només és algun alumna/e el qui està confinat, es faran dues connexions diàries per 

Teams amb aquest alumnat. 
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Cicle Superior de primària:  

- Si tot el grup o bé un alumne està confinat, es faran connexions diàries amb Teams, seguint 

el mateix horari presencial.  

 

- En cas de confinament del grup o del centre: 

 Es faran sessions Teams dels tallers del migdia. 

 La psicòloga i el vetllador faran sessions individuals amb alumnes que ho requereixin. 

 Quan calgui, les tutores es comunicaran amb les famílies, en horari lectiu, per correu 

electrònic, telèfon i també faran entrevistes per videoconferències.  

 Els docents continuaran fent les reunions setmanals de coordinació de cada grup i 

seguiment de l’alumnat. 

 La psicòloga de l’etapa continuarà atenent les famílies i farà el seguiment i la 

coordinació amb tutores, famílies i professionals externs dels alumnes amb 

tractament. Les entrevistes es faran per telèfon o via Teams. 

 

ESO:  

 

- Si tot el grup o bé un alumne està confinat, es faran connexions diàries amb Teams, seguint 

el mateix horari presencial.  

 

- En cas de confinament del grup o del centre: 

 

 Les activitats es penjaran  al Moodle o Clickedu i l’alumnat en farà el retorn. El 

professorat informarà puntualment del mitjà que es farà servir.  

 Els docents continuaran fent les reunions setmanals de coordinació de cada grup i 

seguiment de l’alumnat.  

 Quan calgui, els tutors es comunicaran amb les famílies, en horari lectiu, per correu 

electrònic, telèfon i Teams. 

 La psicòloga de l’etapa continuarà fent un seguiment individualitzat i personalitzat 

dels alumnes que ho requereixin. El contacte es farà a través del Teams, de trucades 

telefòniques o per correu.  També farà un seguiment dels alumnes en tractament i 

contactarà amb  els centres externs, així com amb les famílies, i es coordinarà amb les 

tutores.  
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Batxillerat:  

- Si tot el grup o bé un alumne està confinat, es faran connexions diàries amb Teams, seguint 

el mateix horari presencial.  

 

- En cas de confinament del grup o del centre: 

 

 Les activitats es penjaran  al Moodle o Clickedu i l’alumnat en farà el retorn. El 

professorat informarà puntualment del mitjà que es farà servir.  

 Els docents continuaran fent les reunions setmanals de coordinació de cada grup i 

seguiment de l’alumnat.  

 Quan calgui, els tutors es comunicaran amb les famílies, en horari lectiu, per correu 

electrònic, telèfon i Teams. 

 La psicòloga de l’etapa continuarà fent un seguiment individualitzat i personalitzat 

dels alumnes que ho requereixin. El contacte es farà a través del Teams, de trucades 

telefòniques o per correu.  També farà un seguiment dels alumnes en tractament i 

contactarà amb  els centres externs, així com amb les famílies, i es coordinarà amb les 

tutores.  

 

Altres suports per a l’acció educativa en confinament del grup o del centre:  

 Els tècnics informàtics (TIC i TAC):  

-  Manteniment i posada a punt de les xarxes.  

-  Assessorament i formació dels docents i alumnat.   

-  Resolució de problemes tècnics dels docents, l’alumnat i famílies.  

 L’equip de secretaria:  

- Gestió de la part administrativa.  

- Gestió de la correspondència. 

- Col·laboració amb els informàtics per la configuració dels grups d’alumnes i recuperacions 

de contrasenyes.  

 Els ajudants de coordinació que:  

- Gestió de la pàgina web i altres xarxes.  

- Gestió el correu no administratiu.  

- Col·laboració en el muntatge de material audiovisual.  

 

 Biblioteca:  

Dinamitza el blog de la biblioteca amb diferents propostes, lectura de contes, recursos en 

línia, préstecs...  

•     TIS i vetllador: Continuen les sessions de treball amb els alumnes que ho necessiten. 
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7. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

- Funcionament dels òrgans col·legiats (presencial o telemàtic).  

Està previst que, en cas que sigui necessari fer les diferents reunions de Consell Escolar, 

Claustres, de coordinació, d’equip directiu, amb les famílies... a través de la plataforma Teams. 

Canals d’informació i comunicació amb les famílies en el cas que l’evolució de la pandèmia 

ho requereixi. 

 Reunions i entrevistes amb famílies. Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si el 

professorat considera que per  assolir  l'objectiu  de  la  trobada  s'ha  de  fer  presencial,  

cal  garantir-ne  les  mesures sanitàries establertes en cada moment.  Per tant, amb 

caràcter general es faran per telèfon o per videoconferència utilitzant la plataforma Teams. 

La informació general es comunicarà per correu electrònic. 

Les reunions pedagògiques d’inici de curs es faran per videoconferència. 

 En cas de confinament, la comunicació amb les famílies es farà per telèfon, correu 

electrònic i per videoconferència.  

 

- Festes escolars 

Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per 

garantir l'agrupament en grups estables de convivència.  

 

En  cas  que  siguin  celebracions que  es puguin  fer  en espais  exteriors,  es pot valorar  

la participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents 

grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups.  

 

En  qualsevol  cas,  cal  vetllar  sempre  per  l'acompliment  de  les  mesures  sanitàries 

establertes  per  al  moment  pel  que  fa  a  la  distància,  l'ús  de  màscara  i  les  mesures 

d'higiene  i  prevenció.  No  s'hi  pot  menjar  ni  beure 

Caldrà parlar amb les diferents comissions de treball per consensuar com es farien eles 

festes tradicionals de l’Escola: Santa Cecília, Castanyada, Nadal, Festa Major, Activitats de 

teatre... 
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ANNEX 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

 

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

creu quins d'aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC) 
 Mal de coll** 
 Refredat nasal** 
 Tos 
 Dificultat per respirar 
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
 Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d'aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula 

 Tos seca 

 Dificultat per respirar 
 Falta d'olfacte i/o de gust 
 Mal de coll 
 Mal de cap 
 Vòmits i diarrees 
 Fatiga 
 Pèrdua de gana 
 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 
 Refredat nasal 

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

poseu en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En 

l'horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb 

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

** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) 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. 

 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les 
persones i el context epidemiològic del moment. 

 

 

1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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