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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 

de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en 

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

per Covid-19 de 3 de juliol.  

El document ha estat aprovat pel Consell Escolar amb data de 21 de juliol de 2020, forma part 

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

En aquesta línia, el dia 24 d’agost es publica el document Informe amb relació a les mesures 

que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars que complementa les mesures ja 

previstes. Igualment, el Departament de Salut elabora el protocol Gestió de Casos Covid-19 als 

centres educatius que es publica el dia 13 d’agost.  

A més, el dia 9 de setembre el PROCICAT aprova les Mesures complementàries al Pla 

d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, en què 

s’adapten algunes mesures previstes en el Pla d’actuació i s’hi n’afegeixen de noves. Així 

mateix, es produeixen  canvis en el Protocol de gestió de casos COVID19 en els centres 

educatius. 

En aquest context, la nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat 

possible. Amb tot, la situació d’incertesa continua i, per això, es fa necessària l’aplicació 

continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el 

funcionament del centre.   

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:   

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

presencial.   

 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola 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, caldrà que famílies, docents i tot el personal del centre ens 

involucrem i comprometem per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: 

les mesures de protecció i la traçabilitat.   

Els pares i mares o tutors legals rebreu la informació de les mesures adoptades a l’escola en 

relació amb la prevenció i control de la COVID-19. Seran informades a les reunions d’inici de 

curs que aquest any es fan abans de començar el període lectiu. 

Cal remarcar, també, que totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs 

escolar 20-21, en coherència amb la realitat del centre i segons  l’evolució del context 
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epidemiològic.  Per això, les actualitzacions i les possibles modificacions seran incloses en 

aquest pla.  

 

2. OBJECTIU DEL PLA  

La finalitat màxima d’aquest pla és reprendre 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.   

 

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 i socialització estables  

El centre s’ha organitzat entorn a grups de convivència el màxim d’estables possible. El seu 

principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin 

permetent així una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. En aquestes 

condicions, doncs, des d’un punt de vista de salut, té més importància centrar els esforços 

organitzatius en garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup.  

Per facilitar i perquè sigui visualment més identificable de quin grup estable és cada alumne, 

l’alumnat que forma part d’un grup estable portarà una polsera del mateix color. Així doncs, 

cada alumne/a haurà de portar obligatòriament una polsera del color que se li assigni al grup-

classe, fet que ajudarà en tot moment a la seva identificació.  

Pel que fa a les terceres persones que s’hagin de relacionar amb aquests grups de 

convivència (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups 

s’hagin de relacionar entre si, s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció 

individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat i la mascareta, a 

més de la ventilació, higiene i el no compartir material.    

3.2 Mesures de prevenció personal  

Distanciament físic   

Segons la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny per la qual s'adopten mesures bàsiques de 

protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de 
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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.   

Tanmateix, quant a l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la 

distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.   

Higiene de mans   

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

del personal docent i no docent. Per això s’establiran unes rutines que alumnat i professionals 

caldrà que segueixin de manera rigorosa.  

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 WC    

 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 WC 

 Abans i després d’anar al WC  

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores   

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

tovalloles d’un sol ús.  També, en punts estratègic es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.   

A més a més, s’afavoriran mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) 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 mascareta  

En el moment de començar el curs escolar, l’ús de la mascareta està regulat de la següent 

manera:   
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Col·lectiu   Indicació   Tipus de mascareta   

2n cicle d’educació 

infantil (3-6 anys)   

No obligatòria   Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE   

Primària. Secundària 

obligatòria (ESO) i 

batxillerat  

Ús obligatori mentre la situació sanitària sigui 

de risc elevat  

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE   

Personal docent i no 

docent   

Ús obligatori mentre la situació sanitària sigui 

de risc elevat  

  

Higiènica amb 

compliment de la norma 

UNE   

Mentre les autoritats sanitàries no dictaminin el contrari, l’alumnat i el personal del centre 

hauran de portar la mascareta posada en tot moment.   

El centre  oferirà mascaretes higièniques per a tots els seus professionals , mascaretes FPP2 

per aquells professionals que treballen amb alumnes d’infantil i tindrà a disposició mascaretes 

quirúrgiques per a la gestió de la detecció d’un possible cas de COVID-19. També es disposarà, 

per a situacions específiques, de pantalles de protecció facial. Les sales de visites (tutories) i el 

taulell de secretaria també disposaran de mampares de protecció.   

Requisits per a l’accés al centre   

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

següents situacions: 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència de 

simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.   

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

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

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

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

contacte estret d’alguna persona de COVID-19. 
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 Si es té 37.5 °C o més en el moment de prendre la temperatura .  

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

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, la família i l’equip mèdic de 

referència valorarà de manera conjunta les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat 

educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc per a 

complicacions de la COVID-19:   

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori.   

 Malalties cardíaques greus.   

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors).   

 Diabetis mal controlada.   

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.   

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

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

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

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

risc hauran d’haver estat valorades pel servei de prevenció de riscos laborals.  

La secretaria del centre portarà un registre d’entrada de totes les visites que entrin a les 

instal·lacions que faciliti la traçabilitat i també se’ls hi prendrà la seva temperatura.   

Control de símptomes   

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de 

l’estat de salut dels seus fills i filles.   

A l’inici del curs, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la 

qual:   

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment.   

 Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentada en els 

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

per tal de poder prendre les mesures oportunes.   

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes:   
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El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials  de COVID-19 quan també hi ha febres o altres 

manifestacions de la llista. 

Com a mesura addicional, i mentre es consideri oportú, el centre farà la presa de temperatura 

a l’arribada a l’escola o en qualsevol altre moment que es consideri oportú.  

  

3.3 Promoció de la salut i suport emocional   

Les primeres setmanes es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de suport 

emocional que ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el 

centre educatiu.   

Endemés, 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.   

 

3.4 Gestió davant de possibles casos   

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

el suport del coordinador de riscos laborals i d’altres persones que tinguin delegades 

funcions concretes.  
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Tota la informació relativa a la gestió de possibles casos està recollida detalladament al 

document publicat pel Departament de Salut, Gestió de casos de COVID-19 als centres 

educatius.   

Cal esmentar que no han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres 

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

que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 

COVID-19.   

I és que, en un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el 

seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, serà una de les mesures més 

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

educatius i pedagògics.   

En aquest sentit, el centre té establert un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita 

de cas que inclou la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut 

pública.   

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

al centre farà les següents actuacions:   

1. Se’l deportarà a un espai separat d'ús individual que el centre ha reservat (tutoria 

senyalitzada a la zona de direcció general i secretaria)  

2. Es posarà  una mascareta quirúrgica a la persona. 

3. L’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla 

facial i una bata d’un sol us  

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

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

6. S’informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció del centre) i, a través 

d’ells, al servei de salut pública.  

7. 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 

conèixer-ne el resultat.  

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

família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència i 

fora de l’horari del CAP amb el centre d’urgències d’atenció primària (CUAP).  
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9. No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, 

els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat 

de la prova.  

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

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.   

La comunicació entre 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.  Si hi ha un cas positiu se’n farà la 

comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.   

L’equip d’atenció primària de referència del centre estarà a disposició de l’equip directiu per a 

mesures de consell sanitari sobre la COVID-19, havent designat un responsable d’aquesta 

interlocució.   

 

4. PRIORITATS EDUCATIVES 

 Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 

retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) . 

 Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies i amb la incorporació 

d’estratègies per abordar les necessitats educatives  específiques de suport educatiu.  

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes 

que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar 

l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els 

factors socioemocionals de l’aprenentatge.  

 L’impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la 

competència digital dels docents i dels alumnes.  

 Col·laboració i compromís a tots els nivells: entre els docents, amb les famílies i altres 

agents. Valors que suposen una riquesa que cal mantenir i desenvolupar.   

 Oportunitat per d’avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre 

alumnat. De repensar què fem i com ho fem, de dissenyar unes estratègies educatives 

que donin resposta a les necessitats del moment, per aconseguir una educació més 

competencial.  

 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  
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La previsió és poder començar el curs de manera presencial el dia 14 de setembre.  Per això i 

tenint en compte els pilars fonamentals i el nostre objectiu principal com a centre, s’han 

buscat fórmules organitzatives que garanteixin al màxim possible que tots els alumnes puguin 

seguir el curs de manera presencial, sempre que la situació sanitària no obligui a un 

confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.   

Tanmateix, com pot passar, en el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se 

l’assignarà a un grup estable existent. 

  

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

Criteris per a la configuració dels grups   

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

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

una tutora i un espai referent.   

Amb caràcter general, el grup estable està format per un conjunt d’alumnes amb el seu tutor o 

la seva tutora.   

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.   

Criteris per a la configuració de grups estables  

 Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. L’alumnat del grup 

estable seran sempre els mateixos durant el curs 2020-2021.  

 De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats 

per nivells d’aprenentatge.  

 Que afavoreixin una atenció inclusiva a tot l’alumnat, incorporant els suports a 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques al grup al qual pertany  

 La distància interpersonal entre l’alumnat a l’espai aula disponible. L’organització de 

l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una 

distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o 

en petits grups al voltant de la taula, tindrà en compte aquesta distància.   

 Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva 

tant a l’aula com al pati  

 Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai 

físic.   

Criteris a l’hora d’assignar de docents al grup estable  
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 Reduir al màxim el nombre de mestres de cada grup   

 Reduir el nombre de grups que atengui cada mestre o mestra i un professional o una 

professional de suport educatiu i educació inclusiva   

En cas que un grup estable ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...) caldrà assegurar que 

cada vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai.  

Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament als centres podran entrar als 

centres i a les aules, mantenint la distància física recomanada, hauran de portar mascareta i 

aplicar les mesures d’higiene i prevenció.  També hi podran accedir, si és necessari, els 

professionals municipals.   

Seguint aquests criteris, els grups estables del nostre centre són els grups-classe de cada 

nivell amb el seu tutor/a que augmenta les hores de presència amb el seu grup-classe. A 

infantil i primària s’ha reduït l’entrada d’altres professors. A l’etapa de la  secundària 

obligatòria també l’equip docent serà estable, distribuït per àmbits que englobaran diverses 

matèries. Donades les característiques del batxillerat i la necessitat d’ itineraris i 

especialitzacions sempre que no es mantingui el grup estable, s’aplicaran les mesures 

higièniques i de seguretat necessàries.   

Organització dels espais  

Cada grup tindrà un únic espai de referència que serà la seva aula habitual. Tot i això, de forma 

excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet, es podran utilitzar altres espais del centre. En 

aquest cas la rotació de diversos grups en un mateix serà la justa necessària i cada cop que hi 

hagi un canvi de grup s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.   

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat 

sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, vetllarem 

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

(cas d’informàtica, per exemple), col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris 

utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.   

Proposta organitzativa de grups i espais del centre   

En les graelles següents recollim el nombre de professionals que imparteixen classe 

en cada grup, diferenciant si es tracta d’un tutor o tutora i/o professor/a que forma part del 

grup estable o temporal o si només imparteix unes hores de classe a la setmana.  

Recull, també, 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. I l’espai estable que és el espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai 

de manera puntual, cal indicar-ne l’horari d’ocupació.  

  

GRUPS  
Nombre 
alumnes
  

DOCENTS ESTABLES  DOCENTS TEMPORALS  
SUPORT 
EDUCATIU 
(TEMPORAL)  

ESPAI  
ESTABLE  

ESPAIS 
TEMPORALS  



14 
 

P3 A  25  
Ana Cubet  
Aida Ferreras  

Sònia de Ossó  Cristina Usero  P3 A    

P3 B  25  
Sònia de Ossó  
Ana Rosa  

Ana Cubet  Cristina Usero  P3 B    

P4 A  25  Asun Serra  Laura Blanco  Cristina Usero  P4 A    

P4 B  25  Conchita Perea  
Aida Ferreras  
Laura Blanco  

Cristina Usero  P4 B    

P5 A  26  Pilar Santos  
Laura Linares  
Aida Ferreras  

Cristina Usero  5è A    

P5 B  25  Laura Linares  Ana Rosa  Cristina Usero  5è B    

1r A  25  
Olga Olona  
Paqui Bueno  

Magda Buscà  Cristina Usero  1r A    

1r B  25  
Matilde  
    Rodríguez  
Paqui Bueno  

Olga Olona  Cristina Usero  1r B    

2n A  25  
Josep    
    Descarrega  
Neus Moya  

  
Raquel 
Escobar  

2n A    

2n B  23  
M. Àngels  
    Olmedo  
Neus Moya  

Paqui Bueno  
Raquel 
Escobar  

2n B    

3r A  25  
Ana Cárdenes  
Pablo Bertran  

Isabel González  
Jennifer  
    Navarro  

3r A    

3r B  25  
Isabel González  
Pablo Bertran  

Elisabeth Gelabert  
Raquel 
Escobar  
  

3r B    

4t A  26  

Jonathan Donoso  
Elisabeth  
Gelabert/Laura Moreiras
  

  
Jennifer   
    Navarro  

4t A    

4t B  25  

Carme Peruga  
Elisabeth 
Gelabert/Laura Moreiras
  

Pablo Bertran  
Jennifer   
    Navarro  

4t B    

5è A  25  
Lucía González/  
Esther Árias  

Fernando López  
Raquel 
Escobar  

5è A    

5è B  26  
Carles Sanz  
Esther Árias  

Fernando López  
Raquel 
Escobar  

5è B    

6è A  27  
Eulàlia González  
Fernando López  

Esther Árias  
Raquel 
Escobar  

6è A    

6è B  27  
M. José  
    Rodriguez  
Fernando López  

Esther Árias  
Raquel 
Escobar  

6è B    

1r ESO A  30  

Susanna Casas  
Clemen Ruiz  
Javier Garrido  
Ester Martí  

Pau Sanchis  
Albert Campmany  
Ernest Andrés  

Eva Suadas   
Irina Gómez  
Patricia Ruiz 

1r ESO 
A  

  

1r ESO B  30  

Cristina Ruiz  
Susanna Casas  
Javier Garrido  
Ester Martí  

Pau Sanchis  
Albert Campmany  
Ernest Andrés  

Eva Suadas   
Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  
  

1r ESO B    

1r ESO C  30  

Clemen Ruiz  
Javier Garrido  
Xavier Sisquella  
Ester Martí  

Pau Sanchis  
Albert Campmany  
Ernest Andrés  
  

Eva Suadas   
Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  

1r ESO C    
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2n ESO A  30  

Sara Tolosa  
Noemí Hita  
Ester Martí  
Roser Boncompte  

Javier Garrido  
Pau Sanchis  
Cristina Ruiz  

Irina Gómez  
Patricia Ruiz 
 
  

2n ESO 
A  

  

2n ESO B  30  

Xavier Sisquella  
Ester Martí  
Roser Boncompte  
Cristina Ruiz  

Manu Andueza  
Javier Garrido  
Pau Sanchis  

Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  
  

2n ESO 
B  

  

2n ESO C  30  

Noemí Hita  
Pau Sanchis  
Sara Tolosa  
Roser Boncompte  

Javier Garrido  
Xavi Sisquella  
Cristina Ruiz  
  

Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  
  

2n ESO 
C  
  

  

3r ESO A  30  

Juan Antonio Ortiz  
Noemí Sanz  
Josep Ll. Plans  
Raquel Santos  

Xisca Muñoz  
Albert Campmany  
Carme Madrid  
Cristina Ruiz / 
Lucas Gonzalvo / Martí 
Giménez  

Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  
  

3r ESO 
A  
  

  

3r ESO B  30  

Raquel Santos  
Dolors Corretja  
Carme Madrid  
Josep Ll. Plans  
  

Juan Antonio Ortiz  
Albert Campmany  
Cristina Ruiz / 
Lucas Gonzalvo / Martí 
Giménez  
Cristina Vidal 
  

Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  
  

3r ESO B  
  

  

3r ESO C  30  

Martí Giménez  
Rosa Muñoz  
Josep Ll. Plans  
Lucas Gonzalvo  

Noemí Sanz  
Juan Antonio Ortiz  
Albert Campmany   

Irina Gómez 
Patricia Ruiz  
  

3r ESO C    

4t ESO A  30  

Dolors Corretja  
Martí Giménez  
  
  

Juan Antonio Ortiz  
Noelia Díaz  
Itinerari tecnològic: Jordi 
Arumí, Rosa Muñoz  
Itinerari científic: Carme 
Madrid, Josep Ll. Plans 
Itinerari social: Jose Ordóñez, 
Lucas Gonzalvo  
Itinerari artístic: Pau Sanchis, 
Albert Campmany  
Optatives: Cristina Ruiz / 
Jose Ordóñez / Martí 
Giménez / Rosa Muñoz 

Irina Gómez  
Susanna 
Martí  
Patricia Ruiz 
 
  

4t ESO 
A  

  

4t ESO B  30  
Carme Madrid, Susanna 
Martí, Martí Giménez  

Juan Antonio Ortiz  
Dolors Corretja  
Itinerari tecnològic: Jordi 
Arumí, Rosa Muñoz  
Itinerari científic: Carme 
Madrid, Josep Ll. Plans 
Itinerari social: Jose Ordóñez, 
Lucas Gonzalvo  
Itinerari artístic: Pau Sanchis, 
Albert Campmany  
Optatives: Cristina Ruiz / 
Jose Ordóñez / Martí 
Giménez / Rosa Muñoz  

Irina Gómez  
Noelia Díaz 
Patricia Ruiz  
  
  

4t ESO B    
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4t ESO C  30  

 Dolors Corretja, Susanna 
Martí, Martí Giménez, 
Juan Antonio Ortiz, 
Raquel Santos 

Itinerari tecnològic: Jordi 
Arumí, Rosa Muñoz  
Itinerari científic: Carme 
Madrid, Josep Ll. Plans  
Itinerari social: Jose Ordóñez, 
Lucas Gonzalvo  
Itinerari artístic: Pau Sanchis, 
Albert Campmany  
Optatives: Cristina Ruiz / 
Jose Ordóñez / Martí 
Giménez / Rosa Muñoz 
  

 Irina Gómez 
Patricia Ruiz 

4t ESO C    

1r BAT A  35  

Cristina Vidal  
Noemí Hita 
Noelia Díaz 
Noemí Sanz 
Juan Antonio Ortiz 
Manu Andueza 
Carme Madrid 
  

 Itinerari tecnològic: Cristina 
Vidal, Jordi Medina, Jordi 
Arumí, Roser Boncompte  
  
Itinerari humanístic: 
Lucas Gonzalvo, Jordi 
Medina, Marta Llorente,  
  
  
Cristina Ruiz  
 

  
1r BAT 
A  
  

  

1r BAT B  35  

Noemí Sanz  
Noemí Hita 
Noelia Díaz 
Juan Antonio Ortiz 
Manu Andueza 
Carme Madrid 
 

 Itinerari social: Jordi 
Medina, Marta Llorente, 
Ernest Andrés 
Itinerari científic: Noelia 
Martín, Roser Boncompte, 
Cristina Vidal 

  
1r BAT B  
  

  

1r BAT C  35  

Jose Ordóñez  
Noemí Sanz 
Noemí Hita 
Noelia Díaz 
Juan Antonio Ortiz 
Manu Andueza 
Carme Madrid 
 
 

Itinerari social: Jose Ordóñez, 
Lucas Gonzalvo, 
Marta Llorente, Ernest 
Andrés 

  
1r BAT C  
  

  

2n BAT A    

Noelia Díaz  
Xisca Muñoz  
Susanna Martí  
Raquel Santos  
Eva Suadas  

Itinerari tecnològic: Cristina 
Vidal, Jordi Medina, Jordi 
Arumí,  
Albert Campmany / Roser 
Boncompte  
  
Itinerari humanístic: 
Lucas Gonzalvo, Clemen Ruiz, 
Jordi Medina / 
Marta Llorente  
  
Itinerari social: Jordi Medina, 
Marta Llorente, Clemen Ruiz 
/ Noelia Díaz, Ernest Andrés  
  
Cristina Ruiz  

  
2n BAT 
A  
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2n BAT B    

Manu Andueza  
Xisca Muñoz  
Noelia Díaz  
Susanna Martí  
Raquel Santos  
Manu Andueza  

Itinerari científic: Cristina 
Vidal, Noelia Martín, Roser 
Boncompte, Jordi Medina.   
  
Itinerari tecnològic: Cristina 
Vidal, Jordi Medina, Jordi 
Arumí,  
Albert Campmany / Roser 
Boncompte  
  
Cristina Ruiz  

  
2n BAT 
B  
  

  

2n BAT C    

Jordi Medina  
Xisca Muñoz  
Noelia Díaz  
Susanna Martí  
Raquel Santos  
Eva Suadas  
  

Itinerari social: Jordi Medina, 
Marta Llorente, Clemen Ruiz 
/ Noelia Díaz, Ernest Andrés  
  
Cristina Ruiz  

  
2n BAT 
C  
  

  

  

  

Espais de reunió i treball per al personal   

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

garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metre i és obligatori l’ús de mascareta. En 

tots els espais de treball del professorat, sales i departaments es determinarà l’aforament i es 

marcaran els llocs de treball que es poden ocupar. A més, hi haurà gel hidroalcohòlic i 

desinfectant perquè cadascú netegi l’espai que ocupa.  

S’evitarà, en la mesura del possible, que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres 

instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel 

que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat 

específic.   

En la mesura del possible les reunions de professors es faran en línia i en cap cas es faran 

reunions presencials que superin les 10 persones. 

 
 

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

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.  Les famílies seran informades a les reunions d’abans de començar l’activitat 

lectiva i els alumnes el primer dia de classe també ho treballaran. 

Gestió d’entrades i sortides   

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre 

d’accessos i el nombre de grups estables. S’habilitaran tots els accessos del centre i l’entrada i 
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la sortida es farà esglaonada. Els alumnes hauran de portar la mascareta en el moment 

d’entrar a l’escola i s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic. A més, es prendrà la 

temperatura.   

Els pares i mares només poden accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 

personal del centre i sempre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta, fent neteja de mana i mantenint la distància de seguretat.  

Ha de ser un únic adult el qui acompanyi els infants o joves  i han de complir rigorosament les 

mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, a més de la neteja de mans,  

limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu i evitant les 

aglomeracions i l’entrada i sortida fluida de l’alumnat.  

El centre ha informat a l’Ajuntament sobre l’horari d’entrades i sortides, els punts crítics i els 

diferents accessos per tal que la policia local puguin planificar les seves actuacions sobre la 

mobilitat.   

En entrar al centre l’alumnat s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, prendre la 

temperatura, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta ben posada. També 

hauran de portar la polsera que els identifica amb el seu grup-classe i s’han de situar, seguint 

el recorregut marcat, a la zona del pati establerta per la rebuda del professorat que els 

prendrà la temperatura i els acompanyarà ordenadament seguint l’itinerari marcat fins a 

l’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 i 

portar mascareta.   

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.   

Proposta d’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 determinen la necessitat 

d’incorporar alguns ajustaments.  

Per tal de configurar els horaris , s’han tingut en compte:  

 Tots els accessos disponibles: accés per carrer Constitució A (secretaria) i B porta 

gran, accés per carrer De Dalt per porta A (pati de P3) i porta B (pati de P4 i 

P5),  accés per Plaça Catalunya, porta A (porta gran) i porta B (reixa accés edifici). 

 El nombre de grups entraran i sortiran per a cada accés és:   
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GRUP  PORTA D’ACCÉS   ENTRADA  SORTIDA  RECORREGUT INTERN  

P3 A  C. de Dalt, porta P3  
Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

Entrada directa al pati 
de p3 i a la classe de 
p3   

P3 B  C. de Dalt, porta P3  
Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

Entrada directa al pati 
de p3 i a la classe de p3  

P4 A  C. de Dalt, porta p4-p5  
Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

C. de Dalt, porta p4-p5, 
passadís Ed. Infantil  

P4 B  C. de Dalt, porta p4-p5  
Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

C. de Dalt, porta p4-p5, 
passadís Ed. Infantil  

P5 A  C. de Dalt, porta p4-p5  
Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

C. de Dalt, porta p4-p5, 
passadís Ed. Infantil  

P5 B  C. de Dalt, porta p4-p5  
Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

C. de Dalt, porta p4-p5, 
passadís Ed. Infantil  

1r A  
c. Constitució, escala 
entrada infantil  

Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

c. Constitució, escala 
entrada infantil, 
passadís CI  

1r B  
c. Constitució, escala 
entrada infantil  

Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

c. Constitució, escala 
entrada infantil, 
passadís CI  

2n A  
c. Constitució, escala 
entrada infantil  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

c. Constitució, escala 
entrada infantil, 
passadís CI  

2n B  
c. Constitució, escala 
entrada infantil  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

c. Constitució, escala 
entrada infantil, 
passadís CI  

3r A  
c. Constitució, porta reixa, 
escala zona reciclatge  

Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

c. Constitució, porta 
reixa, escala zona 
reciclatge, 2a planta, 
passadís CM  

3r B  
c. Constitució, porta reixa, 
escala zona reciclatge  

Matí: 9 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

c. Constitució, porta 
reixa, escala zona 
reciclatge, 2a planta, 
passadís CM  

4t A  
c. Constitució, porta reixa, 
escala zona reciclatge  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

c. Constitució, porta 
reixa, escala zona 
reciclatge, 2a planta, 
passadís CM  

4t B  
c. Constitució, porta reixa, 
escala zona reciclatge  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

c. Constitució, porta 
reixa, escala zona 
reciclatge, 2a planta, 
passadís CM  

5è A  
Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 13 h  
Tarda: 17 h  

Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre, 2a 
planta, passadís CS  

5è B  
Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre, 2a 
planta, passadís CS  

6è A  
Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre, 2a 
planta, passadís CS  
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6è B  
Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre  

Matí: 8.50 h  
Tarda: 14.50 h  

Matí: 12.50 h  
Tarda: 16.50 h  

Plaça Catalunya, costat 
sorral, escala teatre, 2a 
planta, passadís CS  

1r ESO A  C/ Constitució  Matí: 8 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17 h  

  

C/Constitució, porxos, 
escala biblioteca  

  

1r ESO B  C/ Constitució  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17 h  

  

C/Constitució, porxos, 
escala biblioteca  

  

1r ESO C  C/ Constitució  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17 h  

  

C/Constitució, porxos, 
escala biblioteca  

  

2n ESO 
A  

C/ Constitució  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17 h  

  

C/Constitució, porxos, 
escala biblioteca  

  

2n ESO 
B  

C/ Constitució  Matí: 8 h  
Tarda: 15 h  

  
  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17 h  

  

C/Constitució, porxos, 
escala biblioteca  

2n ESO 
C  

C/ Constitució Matí: 8 h  
Tarda: 15 h  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17 h  

  

C/Constitució, porxos, 
escala biblioteca  

  

3r ESO A  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15.10 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17.10 h  

  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, esc. 
dreta de l’edifici de 
secundària  

  

3r ESO B  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15.10 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17.10 h  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, esc. 
dreta de l’edifici de 
secundària  

  

3r ESO C  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15.10 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17.10 h  

  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, esc. 
dreta de l’edifici de 
secundària  

  

4t ESO A  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15.10 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17.10 h  

  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, 
esc.  dreta  de l’edifici 
de secundària  

  

4t ESO B  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15.10 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17.10 h  

  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, esc. 
Esquerre de l’edifici de 
secundària  

  

4t ESO C  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda: 15.10 h  

  

Matí: 13.30 h  
Tarda: 17.10 h  

  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, esc. 
Esquerre de l’edifici de 
secundària  
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1r BAT A  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda dilluns: 16 

h  
Tarda dimarts 
(francès): 16 h  

Matí: 14.25 h  
Tarda dilluns: 18 

h  
Tarda dimarts 
(francès): 18 h  

  

Pl. Catalunya, pati, 
escala principal, esc. 
Dreta de l’edifici de 
secundària  

  

1r BAT B  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda dilluns: 16 

h  
Tarda dimarts 
(francès): 16 h  

  
  

Matí: 14.25  
Tarda dilluns: 18 

h  
Tarda dimarts 
(francès): 18 h  

  

Pl. Catalunya, escala 
d’emergència  

  

1r BAT C  Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda dilluns: 16 

h  
Tarda dimarts 
(francès): 16 h  

  
  

Matí: 14.25 h  
Tarda dilluns: 18 

h  
Tarda dimarts 
(francès): 18 h  

  

Pl. Catalunya, escala 
d’emergència  

  

2n BAT 
A  

Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda dilluns 

(francès): 16 h  

Matí: 14.30 h  
Tarda dilluns 

(francès): 18 h  
  

Pl. Catalunya, escala 
d’emergència  

  

2n BAT 
B  

Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda dilluns 

(francès): 16 h  
  

Matí: 14.30 h  
Tarda dilluns 

(francès): 18 h  
  

Pl. Catalunya, escala 
d’emergència  

  

2n BAT 
C  

Pl. Catalunya  
  

Matí: 8 h  
Tarda dilluns 

(francès): 16 h   
  

Matí: 14.30  
Tarda dilluns 

(francès): 18 h  
  

Pl. Catalunya, escala 
d’emergència  

  

  

  

  

5.3 Organització de l’adaptació de P3  

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los al pati del 

centre seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat de l’acollida 

matinal.   

Caldrà seguir les següents recomanacions:  

 

Espai  Aire lliure: el període d’acollida es realitzarà en un espai exterior del centre 

educatiu (pati).   
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Persona 

acompanyant  

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

d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 

presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut 

contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.   

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una 

malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -

inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, 

malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat 

mòrbida), així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència 

de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de 

referència.   

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

una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els 

germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser 

acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver 

contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.   

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte 

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

amb la resta de persones (inclosos infants, persones acompanyants i 

persones educadores).   

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

aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu. També 

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

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

una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.  

Presa de temperatura 

 

5.4 Ús de l’espai del gimnàs 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els 

grups estable i distància no serà necessari l’ús de mascareta.   

L’espai del gimnàs s’utilitzarà com a vestidor.  
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L´ús dels vestidors es reduirà a un 50% del seu aforament i  no es podran utilitzar les 

dutxes mentre duri la situació de risc.    

5.5 Organització de l’espai d’esbarjo  

La sortida al pati serà esglaonada i s’establiran dos torns en les franges habituals assignades a 

les diferents etapes. A l’organització horària del centre s’estableixen els torns d'esbarjo. A més, 

com a mesura de seguretat i sanitària, el pati es dividirà pers zones, tenint en compte que hi 

haurà a la vegada més d’un grup estable, i cada grup se situarà en una d’elles. No es podran 

barrejar i aniran rotant al llarg del curs per aquests diferents espais.  

A més, no podran fer ús de les fonts d’aigua, l’ús de pilotes serà limitat i s’hauran de 

desinfectar abans i després del seu ús. Hi haurà uns recorreguts per anar al lavabo i s’hi haurà 

d’anar individualment, amb aforament limitat i rentant mans abans i després.  

Distribució patis:  

  Ed. Infantil 

P3 A 10.30 h a 11 h ½ pati p3 alternant 

P3 B 10.30 h a 11 h ½ pati p3 alternant 

P4 A 10.30 h a 11 h ½ pati p4-p5 alternant 

P4 B 10.30 h a 11h ½ pati p4-p5 alternant 

P5 A 10 h a 10.25 h ½ pati p4-p5 alternant 

P5 B 10 h a 10.25 h ½ pati p4-p5 alternant 

Ed. PRIMÀRIA 

1r A 
10 h a 10.25 h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

1r B 
10 h a 10.25 h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

2n A 
10 h a 10.25 h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

2n B 
10 h a 10.25 h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 
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3r A 
10 h a 10.25 h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

3r B 
10 h a 10.25 h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

4t A 
10.30 h a 10. 55h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

4t B 
10.30 h a 10. 55h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

5è A 
10.30 h a 10. 55h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

5è B 
10.30 h a 10. 55h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

6è A 
10.30 h a 10. 55h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

6è B 
10.30 h a 10. 55h 

Pati gran 

Zona X, alternant 

setmanalment 

Ed. SECUNDÀRIA 

1r ESO A 11 h – 11.25 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

1r ESO B 11 h – 11.25 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

1r ESO C 11 h – 11.25 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

2n ESO A 11 h – 11.25 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

2n ESO B 11 h – 11.25 h 
Zona X, alternant 

mensualment 
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2n ESO C 11 h – 11.25 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

3r ESO A 11.35 h – 12 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

3r ESO B 11.35 h – 12 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

3r ESO C 11.35 h – 12 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

4t ESO A 11.35 h – 12 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

4t ESO B 11.35 h – 12 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

4t ESO C 11.35 h – 12 h 
Zona X, alternant 

mensualment 

1r BAT A 11 h – 11.25 h 

Fora del centre 

(entrada i sortida per 

Pl. Catalunya) 

1r BAT B 11 h – 11.25 h 

Fora del centre 

(entrada i sortida per 

Pl. Catalunya) 

1r BAT C 11 h – 11.25 h 

Fora del centre 

(entrada i sortida per 

Pl. Catalunya) 

2n BAT A 11 h – 11.25 h 

Fora del centre 

(entrada i sortida per 

Pl. Catalunya) 

2n BAT B 11 h – 11.25 h 

Fora del centre 

(entrada i sortida per 

Pl. Catalunya) 

2n BAT C 11 h – 11.25 h 

Fora del centre 

(entrada i sortida per 

Pl. Catalunya) 
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5.6 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.   

S’utilitzaran els espais habitual del menjador escolar. Cal tenir en compte que el menjador 

escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Per això assegurem que els 

integrants d’un mateix grup estable seguin junts en una o més taules. Mai es barrejaran 

alumnes de diferents grups estables en una mateixa taula i es garanteixen distàncies. Cal 

mantenir la separació entre les taules de grups diferents. Depenent del nombre d’usuaris, està 

planificada la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran 

nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació 

del menjador.   

 Proposta de torns i/o espais  

En el nostre centre disposa d’un ampli menjador de fàcil ventilació. Igualment, amb la finalitat 

de descongestionar el número de comensals, si és necessari, farem dos torns. Els alumnes de 

P3 continuaran dinant al seu menjador habitual. Tot i així, per si fos necessari, està reservat un 

tercer espai del centre.  

Mesures preventives  

 Caldrà garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.   

 Només es podran treure la mascareta exclusivament el moment de menjar. No se la 

trauran fins que comencin a dinar i se la posaran a l’acabar.  

 El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en 

una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o 

bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.   

 Quan es realitzen tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, l’alumnat ho farà 

exclusivament per al seu grup de convivència. En cas que l’alumnat reculli el menjar a 

la línia d’autoservei cal mantenir la distància a la filera.  

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

de menjador escolar ocupant l’espai habitual i mantenint en tot moment la distància 

de seguretat. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar 

obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la 

taula fent l’àpat.   
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Activitats durant el migdia  

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per a cada grup estable. També es podran utilitzar espais interiors per a 

infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després 

de l’activitat, el rentat de mans i la desinfecció.   

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

garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament 

l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També caldrà garantir la neteja, la 

desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.   

 

Acollida matinal  

Es realitzarà a la sala de psicomotricitat, del passadís d’Ed. Infantil. És un espai que permet  

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres entre infants de grups no estables, tant el 

responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.   

Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar a la porta indicada 

s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, portar mascareta i mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que es pugui trobar.  

L’alumne d’Ed. Infantil i de CI podrà ser acompanyat fins a la sala on es fa l’acollida. La resta 

d’alumnes, de CM i CS, hi accediran sols. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i 

tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes.  Acabat l’horari d’acollida 

caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.   

Sortides i colònies   

Fins que la situació sanitària no millori queden suspeses totes les sortides i colònies. En el 

moment que es puguin realitzar serà comunicat oportunament, així com les mesures que 

s’apliquin. 

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

portar mascareta.  En el cas de les colònies, si es poden fer, es mantindran els grups estables. 

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene 

habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.   

Extraescolars   

Es podran dur terme les extraescolars previstes en la programació general anual sempre que  

les circumstàncies sanitàries ho permetin. S’aplicaran les normes d’higiene i prevenció. 

L’AMPA de l’escola i les empreses gestores del servei oferiran tota la programació a les famílies 
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detallant les mesures preventives que hauran d’anar en la línia de les aplicades en l’horari 

lectiu.  

A causa els canvis en la normativa de les darreres setmanes, les activitats començaran el mes 

d’octubre. La seva planificació serà inclosa en aquest document un cop estigui informat el 

Consell escolar.  

  

5.7 Organització en cas d’un hipotètic nou escenari de confinament parcial o 

total  

Pla d’ensenyament en línia: Ed. Infantil i Primària 

1. Introducció 

Ens trobem en un període d’incertesa on volem vetllar per una educació i ensenyament de 

qualitat per a tot el nostre alumnat. Davant aquesta situació, i amb els antecedents del passat 

curs, volem planificar de manera sistemàtica i organitzada com podria ser el nostre dia a dia en 

cas d’un possible confinament per tal de mantenir l’activitat educativa tant com sigui possible.  

A partir de l’experiència del curs passat hem creat aquest Pla d’ensenyament en línia que ens 

permetrà tenir una pràctica pensada i planejada per aquest moment concret. El pla facilita 

passar a treballar novament online amb un model consensuat que serveix de guia pel 

professorat i permet que les famílies coneguin com treballa l’escola en cas que s’hagi de tancar 

novament. 

L'avaluació inicial o lliçó 0 serà fonamental per començar el nou curs. El claustre ha organitzat 

activitats per percebre en quin moment evolutiu es troba cada alumne per tal d’apropar-nos al 

màxim a la realitat de cadascun d’ells. 

A l’acabar el curs 2019-2020 els mestres van elaborar un llistat de continguts els quals eren 

seleccionats els que ja s’havien fet i els que no. A partir d’aquesta base els mestres del curs 

2020-2021 aniran orientats i podran treballar amb aquest document com a guia per donar 

continuïtat i coherència tenint en compte els coneixements previs de l’alumnat. També 

permetrà prioritzar continguts per una millor organització i seqüència de les activitats 

competencials. 

 Al llarg dels primers dies de setembre (1 al 10 de setembre), el claustre s’està organitzant per 

programar projectes i àrees en cas d’un possible confinament i així poder seguir amb la seva 

tasca online. D’altra banda s’han fet reunions de traspàs d’informació entre tutors per conèixer 

la situació de cada alumne i dels continguts treballats durant el curs 19-20, durant el 

confinament, per una millor coordinació i acompanyament a l’alumnat. 

 

2. Seguiment de l’alumnat 

Al finalitzar el curs 2019-2020 vam fer enquestes a les famílies sobre l’experiència durant el 

temps de confinament. En general totes les famílies van mostrar-se agraïdes per la dedicació i 
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acompanyament fet al llarg d’aquells mesos. Tenim present algunes recomanacions que ens 

ajudaran a millorar la nostra tasca de cara a aquest nou curs. 

El contacte amb les famílies serà molt proper. Utilitzarem la plataforma Alexia per comunicar-

nos, així com Microsoft Teams i Padlet. L’Alexia i Padlet són plataformes conegudes per les 

nostres famílies ja que la participació amb elles el darrer curs va ser molt activa. 

 

2.1. Manca de dispositius i connexió 

Partirem del sondeig fet el curs passat i ens posarem en contacte amb les famílies que els hi 

vam deixar un dispositiu de l’escola o que l’Ajuntament els va facilitar la connexió a internet. 

Buscarem la manera de poder resoldre aquestes mancances: 

- Dispositius del Centre o altres entitats. 

- Vies alternatives de comunicació: telèfon fixe, mòbil, visita domiciliària, etc. 

- Farem partícips l’Administració educativa i la local dels alumnes amb les situacions 

anteriors per cercar recursos. 

Recollirem els alumnes amb alguna de les mancances de connectivitat 

Alumne curs 
Sense 

dispositiu 

Sense 

connexió 
Mesures 

 
    

 

2.2 Dificultat d’ajuda familiar 

A partir de la informació dels membres de la CAD, del tutor/a del curs 2019-2020 i del tutor/a 

actual, farem un recull dels alumnes amb alguna situació desafavorida  

Possibles mesures a dur a terme: 

- Fer videotrucades individualitzades o en petit grup 

- Seguiment més intensiu 

- Buscar un company que es posi en contacte amb ell per acompanyar-lo 

 

Alumne Curs Situació familiar Mesures 

 
   

 

2.3 Atenció a l’alumnat NESE i/o alumnat que requereix atenció especial 

La CAD serà la responsable de fer el llistat de l’alumnat NESE i d’altres alumnes que 

requereixen una atenció especial 

ALUMNAT NESE 

Alumne Curs Adaptació de PI en línia 
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ALUMNAT AMB ATENCIÓ ESPECIAL 

Alumne Curs Mesures en línia 

 
  

 

- L’Equip SIEI orientarà el treball de l’alumnat NESE i de l’alumnat amb atenció especial. 

- L’EQUIP SIEI preparà activitats, de caire inclusives, per a l’alumnat NESE. 

- Cada alumne NESE tindrà una mestra de la SIEI de referència que participarà en les 

reunions de nivell per fer el seguiment d’aquests alumnes NESE. 

- S’utilitzarà un  sistema de comunicació simplificat per a aquests alumnes NESE. 

- Es farà partícip als professionals que acostumen a acompanyar aquests alumnes 

(psicòlegs, logopedes, Serveis Socials, CREDA, EAP). 

- Es revisarà el PI en línia. 

 

3. Coordinació dels docents 

Per a una bona coordinació dels docents es duren a terme les següents reunions: 

- L’equip de coordinació es reunirà els dimarts i els dijous de 9h a 10h. 

- El dimarts de 9h a 10h es faran les reunions de nivell. 

- El dimecres, de 17h a 18.30h, es reservarà per reunions d’etapa, de cicle o d’altre 

caire, segons necessitats. 

Durant aquests mesos de confinament han aflorat mancances a nivell d’aplicacions 

informàtiques, per això a finals del curs 2019-2020 es va fer una formació d’Office365 i una 

formació de diferents aplicacions informàtiques que facilitarà als docents la preparació 

d’activitats online. 

Hi ha un petit equip que vetllarà per: 

- L’ús de les aplicacions informàtiques (es farà un llistat d’aplicacions i programes). 

- Coordinaran les necessitats TIC. 

- Tindran present els companys amb mancances i es buscarà formació: 

o Vídeos tutorials 

o Formació 

o Sessions per resoldre dubtes 

o Disposar d’un company tutor  

 

4. El temps dels alumnes dedicats a l’aprenentatge 
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En cas d’aprenentatge telemàtic ens organitzaríem fent trobades online tots els matins i totes 

les tardes, excepte els divendres per la tarda que la dedicarem a l’atenció individualitzada de 

les famílies i/o alumnat. 

L’estructura a prioritzar a les trobades online serà:  

- Primària: 

o Matins entre les 10 i les 13h: català, castellà, anglès, mates, coneixement del 

medi 

o Tardes entre les 15 i les 17h: alternar complementàries i no troncals” (alternar 

setmanalment 3 complementaries amb 1“no troncal” i la setmana següent 2 

complementaries amb 2 “no troncals”) 

 

- Infantil: Seguirà el mateix estil d’estructura que a Primària, amb les seves àrees. 

A les trobades en línia a l’Ed. Infantil es prioritzarà que siguin en grups reduïts. A l’Ed. Primària, 

es combinaran les trobades en grups reduïts amb trobades del grup sencer. Ens adaptarem a la 

situació del moment, en funció de la quantitat de personal disponible per realitzar les trobades 

online. 

Al llarg de la jornada es realitzaran diferents trobades en línia, cadascuna d’elles amb una 

durada entre 30-45 minuts a Educació Infantil i entre 45 i 60 minuts a Educació Primària. Entre 

trobades es farà un petit descans. 

Tot i que hem parlat d’àrees,  les activitats seran competencials i el més globalitzades 

possibles, amb explicacions senzilles i amb suport visual que es puguin realitzar de la manera 

més autònoma possible. 

Si confinen a un sol alumne, el seguiment d’aquest es farà de manera individualitzada fent 

arribar un pla específic per a cada cas concret. 

Des del primer dia del confinament es duran a terme les trobades online i la primera trobada 

serà amb el tutor/a, en l’horari esmentat a continuació, per marcar la pauta dels següents dies 

i en les trobades online amb els docents corresponents es comentaran les tasques a fer, fins 

arribar al divendres, dia que s’enviarà a les famílies. 

4.1 Protocol dels treballs 

- Es faran arribar al docent corresponent, mitjançant el TEAMS, si està operatiu, o el 

correu electrònic del docent. 

- Caldrà respectar el termini establert. 

- Han de tenir una presentació correcta. 

- S’han de complir els criteris d’avaluació que es faran arribar d’algunes activitats. 

- El retorn per part del docent serà personalitzat. 

- S’ha de retornar la tasca quan es demana alguna correcció. 

4.2 Protocol de les trobades en línia:  

- La primera trobada en línia es farà amb el tutor/a del grup-classe al matí següent de la 

comunicació del confinament. 
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- A partir del 2n dia es seguirà l’esquema que es farà arribar. 

- Cal connectar-se a l’hora establerta, amb puntualitat. 

- Durant tota la sessió online cal tenir encesa la càmera. 

- El nom identificatiu de cada participant ha de ser el nom i cognom de l’alumne 

 

5. Espais i altres condicions pel treball en línia 

És molt important tenir unes bones condicions de treball per assolir un bon rendiment i tenir 

cura d’un mateix. 

Cal tenir present: 

- Disposar d’un espai fixe amb bona il·luminació i ventilació, on no hi hagin elements 

que puguin distreure, on no hi hagin interrupcions. 

- A l’espai destinat pel treball ha de disposar dels estris necessaris per a dur a terme les 

activitats. 

- És important marcar un horari amb espai per a les trobades en línia, temps per a fer les 

tasques i temps de descans. 

- Les trobades en línia no són espais de joc lliure ni espais per menjar. 

- És important seguir un hàbit d’higiene: dutxa, vestir-se per a l’ocasió, àpats, descans, 

activitat física... 

- Cal preparar-se uns minuts abans quan hi ha trobades en línia (material preparat, 

ordinador connectat). 

 

6. Tutoria d’alumnes 

En temps de confinament, l’acompanyament a l’alumnat té més sentit que mai, donant 

prioritat a l’aspecte emocional i a les necessitats que puguin tenir, sense oblidar el seguiment 

de l’aprenentatge. 

Els tutors i tutores aniran proposant, de manera individual, moments de trobades online, amb 

cadascun dels alumnes, per anar fent aquest acompanyament.  

Aquestes tutories es comunicaran amb antelació a l’alumnat i a les famílies i es duran a terme 

el divendres a la tarda de 15h a 17h i en moments concrets al llarg de la setmana. 

 

7. Les relacions amb les famílies  

La relació amb les famílies, durant el confinament, també pren un caire especial i la 

comunicació entre famílies i escola (tutors, tutores, altres docents, secretaria, direcció) es farà 

mitjançant via telefònica, per correu electrònic i/o trobades online. 

L’horari d’aquestes trobades es farà dins el marc horari de les 9h a les 13h i de les 15h a 17h. 

En casos excepcionals es buscarà un altre moment. 

S’ha reservat els divendres de 15h a 17h, perquè els docents tinguin més espai per atendre 

famílies i alumnes. 
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PLA D’ENSENYAMENT EN LÍNIA: ESO I BAT 

•Si un alumne/a per indicacions mèdiques no pot assistir al col·legi:  

 L’equip docent elaborarà un pla de treball per a cadascuna de les matèries.   

 Cada professor/a farà el seguiment de les tasques encomanades i farà 

l’acompanyament necessari.  

 L’entorn de treball que s’utilitzarà serà el TEAMS (Microsoft office). 

•En el cas d’un confinament parcial (grup estable) o total (col·legi): 

 Es realitzaran classes en línia (TEAMS) seguint l’horari establert de confinament.  

 L’equip docent elaborarà un pla de treball per a cadascuna de les matèries.  

 Cada professor/a farà el seguiment de les tasques encomanades i farà 

l’acompanyament necessari.  

 L’entorn de treball que s’utilitzarà serà el TEAMS (Microsoft office). 

 Hi haurà un acompanyament tutorial: tutories individuals, tutories de tot el grup-classe 

(divendres a les 10 h) i tutories amb famílies. 

 

 

1r ESO Classe on-line 
(setmana) 

Treball de treball personal 
alumne/a (setmana) 

Matemàtiques 
Català 
Castellà 
Anglès 
Socials 
Naturals 

2 hores 1 hora 

Visual i plàstica 
Música 
Educació física 
Tecnologia 

1 hora 1 hora 

Religió 
Matèries trimestrals 
 
Complementària 
(Quinzenal) 

30 minuts 3 0 minuts 

Tutoria 1 hora  

 
2n ESO Classe on-line 

(setmana) 
Treball de treball personal 

alumne/a (setmana) 

Català 
Castellà 
Socials 
Naturals 

2 hores 1 hora 

Matemàtiques 
Anglès 

3 hores 1 hora 
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Música 
Educació física 
Tecnologia 
Matèria trimestral 

1 hora 1 hora 

Religió 
 
Complementària 
(Quinzenal) 

30 minuts 3 0 minuts 

Tutoria 1 hora  

 
3r ESO Classe on-line 

(setmana) 
Treball de treball personal 

alumne/a (setmana) 

Català 
Castellà 
Socials 
Anglès 

2 hores 1 hora 

Matemàtiques 3 hores 1 hora 

Física i Química 
Biologia i Geologia 
Visual i Plàstica 
Educació Física 
Tecnologia 
Matèria trimestral 

1 hora 1 hora 

Religió 
 
Complementària 
(Quinzenal) 

30 minuts 3 0 minuts 

Tutoria 1 hora  

 
4t ESO Classe on-line 

(setmana) 
Treball de treball personal 

alumne/a (setmana) 

Català 
Castellà 
Socials 
Tecnologia 
Física i Química 
Biologia i Geologia 
Llatí 
Economia 
Música 
Visual i Plàstica 
Francès 
Emprenedoria 
Informàtica 

2 hores 1 hora 

Matemàtiques 
Anglès 

3 hores 1 hora 

Educació física 1 hora 1 hora 

Religió 
Projecte de Recerca 

30 minuts 3 0 minuts 

Tutoria 1 hora  
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1r BAT Classe on-line 

(setmana) 
Treball de treball personal 

alumne/a (setmana) 

Català 
Castellà 
Filosofia 

2 hores  

Ciències del món 
contemporani 
Religió 
Francès 
Educació Física 

1 hora 1 hora 

Anglès 2 hores 1 hora 

Matemàtiques 
Física 
T. Industrial 
Fonaments d’Electrònica 
Química 
Biologia 
CTMA 
Matemàtiques CCSS 
E. d’Empresa 
Economia 
Llatí 
Hª del món contemporani 
L. Catalana 

3 hores 1 hora 

Tutoria 1 hora  

 
2n BAT Classe on-line 

(setmana) 
Treball de treball personal 

alumne/a (setmana) 

Català 
Castellà 

2 hores  

Anglès 

Hª de la Filosofia 

Història 

2 hores 1 hora 

Francès 1 hora 1 hora 

Matemàtiques 
Física 
T. Industrial 
Electrotècnia 
Dibuix Tècnic 
Química 
Biologia 
CTMA 
Matemàtiques CCSS 
E. d’Empresa 
Geografia 
Llatí 
L. Castellana 

3 hores 1 hora 

Tutoria 1 hora  
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6. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA  

 Totes les reunions del Consell escolar, claustre de professors, grups classe es faran de 

manera telemàtica utilitzant l’aplicació Teams . 

 Els canals de comunicació i informació de les famílies serà per mitjà de l’aplicació 

Alexia. 

 Les reunions i entrevistes amb famílies es faran via telemàtica o per telèfon. 

 Fins que no canviï la situació actual de crisi sanitària, les festes i celebracions es faran 

en l’àmbit de cada grup estable. 

  

7. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE  

La ventilació   

És una de les principals mesures de prevenció de contagis en els 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.   

Neteja i posterior desinfecció d’espais   

Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària seguint les recomanacions de neteja i 

desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

 Es farà desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc.   

 Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les 

activitats i dels àpats, respectivament.   

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

caldrà preveure que en cada canvi de grup fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de 

l’ocupació per un altre grup.  

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

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

espais com el pati seran utilitzats per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 

lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es seguiran les indicacions específiques sobre Neteja i 

desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.   

Gestió de residus   

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses que seran d’us exclusiu. 

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

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

(contenidor gris).   

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

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

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

com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

 

 

 

ANNEXOS 
 
Annex 1: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies  
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Annex 2: llista de comprovació per al pla de ventilació, neteja, desinfecció  
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Annex 3: Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius  
 

  
 

Annex 4: Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs  

 
 

 



42 
 

 


