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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document conté l’actualització de les noves mesures del Pla d’Organització de 

l’Escola d’Educació Especial Iris pel curs 2021-22. És l’expressió de la nostra autonomia 

de centre juntament amb el Pla d’Actuació per al curs 2021-2022 per a centres 

educatius el Marc de la Pandèmia del 30 d’agost del 2021, elaborat pel Departament 

d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i  el Pla de Gestió 

de casos de covid-19 als centres educatius per al curs 2021-22. Aquest document és el 

recull de la nostra proposta d’obertura adaptada a les singularitats i particularitats de la 

nostra escola. 

 

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar de l’Escola amb data 7/9/2021 i forma 

part de la nostra Programació General Anual de centre (PGA) i està disponible al web de 

l’escola https://escolairis.com/.  

 

 

1.1. Rellevància de la pandèmia 

 

L'afrontament de la pandèmia per la Covid-19 va implicar, en la majoria dels 

països, l'aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a 

través de la reducció dràstica de les interaccions socials, entre les quals, en un 

primer moment, el tancament de les escoles. En aquell moment es desconeixia 

l'impacte de la malaltia en infants i adolescents i la seva influència en la cadena de 

transmissió, i es pensava que podien tenir un paper important en aquesta 

transmissió com passa, per exemple, amb la transmissió de la grip. 

 

L'obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser alhora una 

necessitat i un repte. El confinament perllongat i la mateixa pandèmia han tingut 

diversos efectes sobre la salut dels infants i adolescents, tant físicament com 

emocionalment. Aquests efectes han estat més elevats en aquells alumnes de nivell 

socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen alguna dificultat 

d'aprenentatge, així com en aquells que han patit la malaltia greu en alguns dels 

seus familiars o coneguts. 

 

Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una 

crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries 

per al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i 

econòmica, i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i 

educatives a què s'enfronta part de la població. Per aquest motiu, s'han mantingut i 

cal mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui possible, la 

presencialitat de l'alumnat. 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://escolairis.com/
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El curs 2020-2021 es va organitzar per tal de garantir el dret a l'educació i la 

protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és 

un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament 

personal i social de tot l'alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a 

atendre la diversitat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada 

d'una   sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la 

societat i també del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores 

i la resta del personal de les escoles s'han involucrat i s'han compromès per garantir 

els dos grans pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la 

traçabilitat. El sistema de salut s'ha bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i 

l'àgil estudi dels contactes estrets, aplicant totes les mesures epidemiològiques que 

han estat necessàries. 

 

L'obertura d'escoles s'ha fet tenint en compte les dades d'incidència de la malaltia i 

sempre d'acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la 

pandèmia i la normativa existent. 

 

Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a l'escola en 

relació amb la prevenció i control de la covid-19. 

 

La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències 

que deixa al seu pas obren un nou escenari on s'acumulen els aprenentatges i les 

incerteses. S'ha après el comportament d'aquest virus setmana a setmana i ha 

calgut posar en pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols s'haurien 

imaginat. 

 

Amb la cinquena onada hem tingut un nou repte, que ha estat la variant delta del 

SARS- CoV-2, molt més contagiosa, de manera que ha donat lloc a una disseminació 

ràpida i important de casos. D'altra banda, també hi ha un percentatge important 

de població vacunada i la possibilitat de vacunació per tota la població de 12 anys o 

més. 

 

1.2. Balanç del curs 2020-21 

 

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d'Educació i Salut 

van aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que van donar com a resultat un 

balanç molt positiu de l'impacte que va tenir la covid-19 als centres educatius. 

 

El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100% de presencialitat en totes les 

seves   etapes educatives i va acabar de la mateixa manera.  
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Mentre que en molts països del nostre entorn es van tancar els centres educatius 

durant   diverses setmanes i fins i tot mesos, el calendari escolar a Catalunya només 

va tenir una única modificació: la declaració del divendres 8 de gener com a dia no 

lectiu, fet que possiblement va contribuir a que el pic de casos de la segona onada 

fos el dia 13 de gener i molt menor que el de la primera. 

 

Des de l'inici del curs, hi va haver una absoluta transparència comunicativa de les 

incidències relacionades amb la covid-19 a través de dadescovid.cat i de l'aplicació 

Traçacovid. Transparència, que en tot moment, hem procurat facilitar a tots els 

membres que formem part de la comunitat educativa de l’Escola Iris. 

 

 

1.3. Objectiu del pla 

 

Aquest Pla d'actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a 

terme   amb les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la 

salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el 

dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat. 

 

L’Escola Iris ha adaptat aquest Pla a les últimes disposicions que el Govern de la 

Generalitat ha decretat el passat 3 de setembre del 2021. 

 

 

 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 

l'educació  en condicions d'equitat. 

 L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de 

l'educació. 

 L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en 

condicions de contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació 

de casos i de contactes. 
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2. PRINCIPALS CANVIS RESPECTE EL CURS 2020-21 
 

 

 No cal mantenir la distància mínima de seguretat dins el grup estable. 

 No es prendrà la temperatura per accedir a l’escola. 

 Es permet la interacció al pati entre els diferents grups estables de convivència 

amb mascareta. 

 No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu. 

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

compleixin les condicions d’higiene. 

 Es valorarà la revisió de la mascareta i de qualsevol altra mesura segons 

evolucioni la pandèmia. 
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3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

La previsió és començar el curs de manera presencial el dia 13 de setembre del 

2021. 

 

De totes maneres, l’Escola Iris contempla tres possibles escenaris durant el curs 

escolar 2021-22 que vindran determinats per la situació epidemiològica de la 

pandèmia a Catalunya. El pas d’un escenari a un altre vindrà determinat per 

l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries 

en cada moment. Així mateix, si  les autoritats sanitàries estableixen directrius 

diferents que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà 

adaptar-los i redefinir-los. 

 

Aquests escenaris podrien ser: 

 

 Escenari A: s’entén com una realitat on tots els alumnes, de forma 

presencial, assistiran a l’escola, amb una ràtio al 100%. 

 

 Escenari B: s’entén com una realitat en confinament parcial. L’assistència a 

l’escola es faria en grups reduïts, compartint les dues modalitats d’atenció: 

la telemàtica i la presencial. 

 

 Escenari C: s’entén com una realitat en confinament total i conseqüent 

tancament de l’escola. L’assistència a tot l’alumnat seria de manera 100% 

telemàtica. 

 
 

3.1 Organització dels grups estables o grups de convivència 
 
L’Escola Iris és un centre d’educació especial concertat per la Generalitat de 

Catalunya que acull i atén 72 alumnes amb edats compreses entre els 3 i el 21 

anys, amb necessitats educatives especials (amb dictamen EAP). A la nostra escola 

treballem per afavorir les seves capacitats de comunicació, motrius, cognitives, 

sensorials i emocionals, oferint a tots els nostres alumes les eines necessàries per a 

que puguin créixer i interactuar amb el seu entorn. 
  

L’Escola s’ha organitzat entorn a grups de convivència estables. El seu principal 

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

permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

 

Aquesta mesura permetrà que no sigui necessari requerir la distància física 

interpersonal de seguretat establerta i l’ús de la mascareta vindrà determinat per 

l’evolució de la pandèmia. 
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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’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció 

individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 

metres i l’ús de la mascareta.  
 

Si durant el curs 2021-22 es donés el cas de la incorporació d’un nou alumne al 

centre, se l’assignarà a un dels grups estables existents. Amb caràcter general, 

entenem per grup estable aquell que està format per un conjunt d’alumnes amb el 

seu tutor o tutora.  

 

A banda del tutor, i sempre depenent el grup-aula que sigui, poden formar part 

d’aquest grup estable, altres docents o personal de suport –educadors o tècnic 

d’integració social (TIS)-. A partir del nombre total d’alumnes matriculats a 

l’Escola Iris, del nombre de docents (tutors i mestres), dels serveis, del personal de 

suport (educadors i TIS) i dels espais disponibles s’han organitzat els grups estables 

d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.  

 

Com cada any, la composició dels nostres grups-classe es mantindrà al llarg de tot 

el curs 2021-22, donant-li així la categoria de grup estable de convivència. Aquest 

romandrà junt en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant 

a l’aula com al pati. Aquests grups són heterogenis i contemplen la diversitat entre 

tot el nostre alumnat.  

 

Per organització interna de la nostra escola, a l’etapa de primària, realitzem un 

suport educatiu fora de l’aula que comporta la barreja de 4 alumnes de 2 grups 

estables diferents (2 alumnes de l’aula 3 i 2 alumnes de l’aula 4).  

 

Dins els grups estables de convivència no és necessària la distància de seguretat.  

 

Cada aula tindrà assignat un tutor o tutora i segons les necessitats de l’aula també 

tindrà assignat un personal de suport, que pot ser un educador o TIS. 

 

A l’annex número 3 d’aquest mateix document queden inclosos els horaris de cada 

aula i agrupació, especificant la persona referent, altres professionals que 

participin i/o condueixin l’activitat en absència del referent, les persones de 

suport i els espais on es realitzarà aquesta activitat. 
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Els grups estables de convivència són els següents: 

 

Grups estables de convivència 

Grup 

estable 

Etapa 

educativa 

Nombre 

d’alumnes 

Tutor 

referent 

Altres docents 

intervenen* 
*prenent mesures de seguretat 

Serveis que 

donen suport 

 

Personal de suport 

(educadors, TIS)* 
*prenent mesures de seguretat 

Ubicació 

A1 Infantil 5 Assumpta Cristina D, Cecilia  Paloma Espai  A1 

A2 Primària 7 Marina Cristina D, Cecilia Montse Míriam Espai  A2 

A3 Primària 7 Maite Cristina D, Cecilia, Edu Rosa Mari Marc, Espai  A3 

A4 Primària 8 Ferran Cristina D, Cecilia, Edu Rosa Mari Cristina Ga, Carme Espai  A4 

A5 Primària 7 Esteve Cristina D, Cecilia  Cristina G Espai  A5 

A6 Secundària 7 
Mònica 20h 

Esther 10h 
Cristina D, Cecilia  Sergi Espai  A6 

A7 Secundària 7 
Aida 20h 

Judith 10h 
Cristina D, Cecilia  Sergi Espai  A7 

A8 Secundària 8 Marta Cristina D, Cecilia  Sergi Espai  A8 

A9 Secundària 8 Conxita Cristina D, Cecilia  Sergi Espai  A9 

A10 Secundària 8 Edu Cristina D, Cecilia, Eva Montse Óscar Espai  A10 
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3.2 Organització d’espais  

 

Els espais de referència per a cada un dels grups estables de les 3 etapes 

educatives de l’Escola Iris serà la seva aula. Per tant, podem garantitzar que cada 

un dels grups tindrà un únic espai de referència en exclusiva. 

 

La resta d’espais interiors que disposa l’escola i que fan servir diversos grups 

estables, com el gimnàs, la sala multisensorial, la biblioteca, el menjador… els 

podrem continuar fent servir, aplicant sempre les mesures de ventilació, neteja i 

desinfecció. 

 

Aspectes a destacar d’alguns dels espais comuns: 

 

 Gimnàs: les aules 5, 6, 7, 8 i 9 preferentment faran l’educació física a l’aire 

lliure -a l’espai del pati gran- evitant la franja horària de major exposició 

solar durant els mesos de calor.  Les aules 1, 2, 3, 4 i 10 faran servir el 

gimnàs tant per les àrees de psicomotricitat i d’educació física, com per 

l’àrea d’estimulació vestibular. Aplicant sempre les mesures de ventilació. 

L’espai del gimnàs no l’utilitzarem per a cap altre activitat lectiva.  

 

 El vestidor de noies, al no disposar de bona ventilació romandrà tancat 

excepte la franja horària de 14:30 a 15:00 per hàbits d’higiene de l’aula 4. 

 

 L’aula de música la destinarem a activitats puntuals de desdoblament de 

grup, però no per a l’activitat de música, la qual es traslladarà a les aules de 

cada grup estable. El motiu d’aquest trasllat és que, per organització 

interna, l’àrea de música es fa els dimarts i dijous, i repartim totes les aules 

i els grups en aquests dos dies, en franges horàries de 45 minuts, excepte 

una sessió que sí es farà a l’aula de música. Així evitarem al màxim la 

circulació de grups estables de convivència per l’escola. 

 

 La sala multisensorial la faran servir les aules 1, 2, 3 i 10 per les àrees 

d’estimulació somàtica i d’estimulació multisensorial. També serà una aula 

utilitzada puntualment per algun servei de fisioteràpia i logopèdia per a la 

realització del tractament individual. Aplicant sempre les mesures de 

ventilació neteja i desinfecció de l’espai. 

 

 La biblioteca la destinarem a activitats puntuals de desdoblament de grup. 

 

 Els usuaris del Taller Ocupacional Iris també disposaran puntualment i en 

horaris acordats amb la Direcció de l’Escola, de diversos espais del centre.
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3.3 Espais de reunió i de treball personal 

 

Preferentment, es farà servir l’espai de l’aula de referència o despatx de cada 

mestre o servei per a la realització del seu treball personal, sempre i quan el grup 

no hi sigui. 

 

Per a les reunions entre els professionals del centre (grups de treball, grups de 

projectes o grups interdisciplinars) i per a les estones de treball personal de 

mestres i serveis, que no puguin fer-se a l’aula o despatx de referència, disposem 

de l’espai de la sala de mestres i de la biblioteca, on ja hem establert les mesures 

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres. Serà 

obligatori l’ús de mascareta. 

 

Per les reunions de claustre, contemplem dues opcions, que atendran al moment 

evolutiu de la pandèmia i que anirem adaptant segons les directrius dels 

Departaments d’Educació i Salut: la primera opció és realitzar-les al pati fins que 

ho permeti la climatologia i la segona opció és repartir el claustre en 2 espais 

diferents, reduint així el nombre de persones. 

 

Les coordinacions d’etapa es faran als següents espais, on es garanteix la distància 

de seguretat: 

 Infantil i primària: aula 5 

 Secundària: aula 9 

 Serveis: menjador o biblioteca 

 

Pel que fa a les reunions de la Direcció del centre seran al mateix despatx de 

Direcció igual que les reunions amb els coordinadors d’etapa. 

 

La sala de mestres és un espai on es comparteixen equips informàtics, dispositius, 

estris i altres instruments o accessoris i per tant, prestarem especial atenció a la 

correcta ventilació de l’espai, neteja i desinfecció. 

 

A l’escola disposem d’espai suficient per tal de poder fer totes les reunions de 

manera presencial garantitzant la seguretat de tots els professionals i el 

compliment de les mesures de ventilació, distància i seguretat. 
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La graella resum d’aquestes reunions 

 

Reunions  

Òrgans 
Nº de 

membres 
Tipus de reunió Format de reunió Temporalització 

Direcció 2 Presencial 
Planificació, organització, 

seguiment i avaluació 
Diària 

Equip directiu 5 Presencial Organització i coordinació Una per setmana (dimarts) 

Claustre 28 

Presencial en espais 

exteriors o separant el 

claustre. 

Organització, informació Un per setmana (dimarts) 

Coordinació d’infantil-primària 10 Presencial Coordinació Una per setmana (dijous) 

Coordinació  de secundària 7 Presencial Coordinació Una per setmana (dijous) 

Coordinació de serveis 5 Presencial Coordinació Una mensual (dijous) 

Grups de treball o seguiment alumnes 8 Presencial Coordinació Puntuals 
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3.4 Organització del Període d’Adaptació de l’Aula d’Infantil (aula 1) i alumnes de 

nova incorporació al centre 

 

Pels alumnes que entren nous a l’aula d’infantil, aquest any l’aula 1, com pels 

alumnes que s’incorporen al centre, realitzem un procés d’adaptació 

individualitzat segons les necessitats de cada alumne i cada família, on durant un 

període establert amb la Direcció del centre, les famílies dels infants podran 

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

establertes. 

 

Els horaris del període d’adaptació i la durada d’aquest seran de caire 

individualitzat per a cada un dels alumnes, segons la seva evolució i procés 

d’adaptació. La valoració d’aquest procés serà compartida entre el tutor/a de 

l’aula i la Direcció del centre. 

 

Els alumnes que optin al període d’acollida entraran a l’escola a partir de les 10 

del matí i seran rebuts pel tutor/a de l’aula, qui farà l’acompanyament de l’infant 

i la persona acompanyant a l’aula de referència. La persona acompanyant podrà 

estar a l’aula durant un temps aproximat de 20 minuts (únicament per l’aula 1). 

 

Durant els primers dies d’acollida, l’infant es quedarà a l’escola dues hores, de 10 

a 12h (sense incloure el servei de menjador. Sí que podrà portar esmorzar). El 

temps de durabilitat d’aquesta franja horària s’adaptarà als processos de cada 

alumne i a les seves necessitats i serà avaluat diàriament. 

 

Les recomanacions que seguirem durant el període d’acollida tindran en compte, 

tant els espais previstos com les condicions de seguretat de les persones 

acompanyant o familiars que accedeixin a la nostra escola. 

 

La persona i/o familiar acompanyant 

 Requisits d’accés: signatura del document de responsabilitat. La persona 

acompanyant no podrà 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 
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sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).  

 Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte 

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

amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants 

i persones educadores). 

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

aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’escola i també abans 

d’entrar a l’aula 1. També es recomana rentat de mans a la sortida del 

centre educatiu. 

 Mascareta: la persona acompanyant haurà d’accedir a l’escola amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 
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4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES  

 

4.1 Gestió de l’entrada a l’escola 

 

La nostra escola té dos accessos d’entrada i de sortida: la porta d’entrada principal 

i la porta d’entrada al pati gran.  

 

D’altra banda, el nostre alumnat arriba al centre de dues maneres diferents: 

 Alumnes que arriben acompanyats per la família o que venen sols. 

 Alumnes que arriben amb el transport escolar col·lectiu del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat. 

 

Arribada i procedència dels alumnes per aules: 
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L’accés a l’escola pels alumnes que venen en autocar serà el següent: 

- Rutes de Vallirana i Pallejà: entraran a l’escola per la porta d’accés 

del pati gran. 

- Rutes de Corbera i Sant Boi-Sant Vicenç-Torrelles: entraran a l’escola 

per la porta d’accés principal de l’escola. 

 

Tant la rebuda dels alumnes, com el protocol d’entrada serà el mateix que 

l’explicat anteriorment. 

 

Un cop els alumnes accedeixin a l’escola, la gestió serà la següent: 

 9:15-9:20h: alumnes que venen amb la família o sols: 

- La rebuda a la porta principal la farà Joan. També dispensarà el gel 

hidroalcohòlic per la neteja de mans. 

- Els alumnes seran rebuts per professionals concrets, especificats a la 

taula inferior, procurant sempre l’estabilitat del grup de convivència. 

- Cada un d’aquests professionals es dirigirà amb l’alumne o alumnes al 

seu càrrec al pati, on es distribuiran per aules en un espai prèviament 

assignat. 

 

A partir de les 9:25 i segons l’ordre d’arribada dels autocars: 

 Ruta de Corbera i ruta de Sant Boi-Sant Vicenç-Torrelles 

- La rebuda a la porta principal la farà Joan. També dispensarà el gel 

hidroalcohòlic per la neteja de mans. 

- Els alumnes autònoms sortiran al pati per la porta d’accés més a prop 

d’Administració (l’obrirà Joan) i es dirigiran al porxo a l’espai 

degudament indicat per cada aula. 

- Els alumnes amb baixa autonomia i més assistits seran rebuts per 

professionals concrets procurant sempre l’estabilitat del grup de 

convivència. Sortiran al pati per la porta més a prop d’Administració. 

 

 Ruta de Vallirana i ruta de Pallejà 

- La rebuda a la porta d’entrada al pati la farà Eva. També dispensarà 

el gel hidroalcohòlic per la neteja de mans. 

- Els alumnes autònoms entraran per la porta del pati i baixaran per la 

rampa llarga i es dirigiran al porxo a l’espai degudament indicat per 

cada aula. 

- Els alumnes amb baixa autonomia i més assistits seran rebuts per 

professionals concrets procurant sempre l’estabilitat del grup de 

convivència. Baixaran per la rampa llarga i es dirigiran al porxo a 

l’espai degudament indicat per cada aula. 

 

L’objectiu és la trobada de tots els alumnes, vinguin amb transport o no,  per grups 

estables de convivència distribuïts en espais senyalitzats al porxo. 
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A continuació es detallen els quadres-resum de la gestió d’entrades pel curs 2021-

22 
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Pel que fa a la pujada a les aules, un cop el grup estable estigui complert s’iniciarà 

el desplaçament. Disposem de 2 entrades per accedir-hi: una per la porta del pati, 

que accedeix a l’ascensor i l’escala interior i l’altra per les escales d’emergència 

que accedeixen directament a les aules de secundària. 

 

Serà de la següent manera: 

 Aules 1, 2, 3, 4 i 10 pujaran per l’escala interior de l’escola. Excepte els 

alumnes que van en ascensor, els quals hi accediran amb un professional, 

de manera esglaonada i evitant l’aglomeració a la porta de l’ascensor. 

La pujada a les aules la iniciarà aquella aula que estigui completa. Quan 

la primera aula hagi començat a pujar les escales, sortirà la següent. 

 

 Aules 5, 6, 7, 8 i 9 pujaran per les escales d’emergència del pati, de 

manera esglaonada i mantenint la distància de seguretat entre els grups 

estables. Quan la primera aula completa pugi les escales, sortirà la 

següent. 

 

Altres aspectes importants 

 Durant tota la gestió de l’entrada i fins l’arribada a l’aula de referència és 

obligatori l’ús de la mascareta per a tots els professionals i per aquells 

alumnes que sigui possible. 

 

 Caldrà vetllar per donar la màxima normalitat en tota aquesta nova 

gestió, transmetent sempre un clima de calma i seguretat i respectant les 

distàncies físiques entre els grups estables. 

 

 Tots els professionals de l’escola participaran en les entrades i sortides 

dels alumnes. 

 

 Tots els professionals hauran de ser presents amb la màxima puntualitat i 

en les hores establertes, per tal d’aconseguir la gestió de les entrades 

amb la màxima eficàcia i seguretat. 

 

 Quan a causa d’incidències externes a l’escola, com poden ser les 

retencions de trànsit, el servei d’autocar vingui amb retard, els grups 

estables, tot i no estar complerts,  pujaran per ordre a les seves aules de 

referència. Serà la Direcció qui farà la rebuda d’aquests alumnes i 

posterior acompanyament a les aules.  
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4.2. Gestió de la sortida de l’escola  

 

Pel que fa a les sortides del centre, mantindrem una gestió semblant a la de les 

entrades; fent servir els mateixos 2 accessos i també els 2 torns de sortida en 

horaris diferents atenent a: 

 

 Alumnes que venen a buscar-los les famílies i alumnes que marxen sols. 

 Alumnes que marxen en transport escolar (amb les mateixes rutes 

anteriorment explicades). 

Les sortides de l’escola les farem de la següent manera: 
 

Alumnes  Porta d’accés Hora de sortida  

Alumnes recollits per 

familiars i alumnes que 

marxen sols 

Porta principal de 

l’escola 

A partir de les 16:25 de 

manera esglaonada 

Alumnes de totes les rutes 

de transport 

Porta de sortida pel 

pati gran 

A partir de les 16:30 de 

manera esglaonada 

 

Pel que fa als alumnes recollits per familiars i els alumnes que marxen sols, 

sortiran per la porta principal de l’escola a les 16:25. A la porta de sortida caldrà 

evitar les aglomeracions de les famílies mantenint sempre la distància de seguretat 

de 1’5 metres i respectant les marques senyalitzadores pintades a terra.  

El protocol de la sortida serà el següent: 

- Sortides individuals i mantenint la distància de seguretat entre els 

alumnes. 

- Desinfecció de les zones de contacte de les cadires de rodes. 

 

Pel que fa al alumnes que marxen amb autocar, sortiran per la porta de sortida del 

pati gran a partir de les 16:30, sent cridats pel professional que faci porta, com ja 

es feia habitualment i seguint l’ordre de les rutes d’autocar. A la porta de sortida 

del pati caldrà evitar les aglomeracions dels monitors de transport mantenint 

sempre la distància de seguretat de 1’5 metres, portant la mascareta de forma 

obligatòria i respectant les marques senyalitzadores pintades a terra. Per casos 

puntuals, que requereixin l’accés al centre per part d’un monitor del transport serà 

imprescindible contactar prèviament amb la Direcció de l’Escola.  
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El protocol de la sortida serà el següent: 

 

 Sortides per rutes d’autocar i mantenint la distància de seguretat 

entre els alumnes. 

 

 La distribució de la baixada dels alumnes que marxen amb transport  

es farà a les 16:25, de la manera següent: 

 

- Grups estables Aules 1, 2, 3, 4, 5, 10 faran la baixada al pati 

gran per l’ascensor o l’escala interior de l’escola de manera 

esglaonada i respectant la distància de seguretat entre els grups 

estables. 

- Grups estables Aules 6, 7, 8 i 9 faran la baixada al pati gran per 

l’escala d’emergència també de manera esglaonada i respectant 

la distància de seguretat entre els grups estables. 

- Sortiran al pati gran tots els professionals, a excepció de qui 

estigui gestionant la porta principal de sortida. 

- Abans de sortir de l’aules per marxar de l’escola es procedirà a 

realitzar la higiene de mans amb el gel hidroalcohòlic a càrrec de 

la persona referent. En el cas dels alumnes amb cadira de rodes, 

a més, just a la sortida es farà la desinfecció dels mànecs. 

- En tot moment, els professionals i alumnes portaran la mascareta 

posada, ja al sortir de l’aula.  

- Un cop al pati els alumnes es situaran a la zona de les rampes i en els 

espais degudament indicats, mantenint en tot moment els grups 

estables i els professionals referents. A mesura que es vagin cridant 

les rutes d’autocar, els alumnes aniran pujant per la rampa fins a la 

sortida. 

- Tots els alumnes que no siguin autònoms seran acompanyats pels 

professionals referents del seu grup. 

- La porta de sortida serà gestionada setmanalment per un professional, 

de manera rotatòria organitzat per la Direcció. Quan aquest iniciï el 

procés de sortida i deixi el seu grup estable a la zona corresponent, 

serà principalment un servei qui ocupi el seu lloc. 

Tots aquells alumnes usuaris de Transport Escolar però que de manera puntual 

siguin recollits per les famílies, caldrà notificar-ho amb antelació als tutors 

referents i aquests a Direcció, per tal de prendre les mesures corresponent.  
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L’organització de la sortida del centre s’estableix de la següent manera: 
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5. ORGANITZACIÓ DE PATIS  

 

La nostra escola disposa de 2 patis: el pati d’infantil, ubicat al pis superior i el pati 

gran, a la planta baixa.  

 

Degut a la situació actual de la pandèmia, tots els alumnes hauran de baixar al pati 

amb mascareta. També mantindrem els 2 torns de sortida al pati que teníem 

establerts des de la nostra organització interna. Aquests atenen a l’etapa 

educativa: 

 

Horari General de Pati 

1r torn: 11 a 11:30 2n torn: 11:30 a 12 

Etapa d’infantil i primària 

Aules 1, 2, 3, 4 i 5 

Etapa de secundària 

Aules 6, 7, 8, 9 i 10 

 

Respecte el 1r torn de pati i atès que disposem de dos espais suficientment amples, 

distribuirem les aules de la següent manera, a la fi de garantir l’agrupament per 

grups estables. 

 

Horari Pati 1r torn: 11 a 11:30 

Aules 1 i 2 Aules 3, 4 i 5 

 Utilitzaran el pati d’infantil, al 

qual tenen accés directe des de 

l’aula. 

 L’aula 2 accedirà al pati petit a 

través de la rampa. 

 Sectoritzarem el pati en 2 grans 

espais, un per a cada grup estable: 

la meitat del pati per a cada grup. 

Serà rotatori, per aprofitar el racó 

del sorral. 

 Utilitzaran el pati gran, al qual 

accediran de manera esglaonada per 

l’escala interior de l’escola.  

 Sectoritzarem el pati en 3 grans 

espais, un per a cada grup estable, 

el qual serà rotatori: 

- Zona porxo  

- ½ camp de futbol 

- ½ camp de futbol i zona 

palmera 

 Les guies del camp de futbol seran 

les pròpies marques que delimiten 

els espais. 

 La tornada a les aules es farà també 

de manera esglaonada i per l’escala 

interior de l’escola.  
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Respecte el 2n torn de pati, la graella queda a continuació: 

 

Horari Pati 2n torn: 11:30 a 12 

Aules 6, 7, 8, 9 i 10 

 Utilitzaran el pati gran, al qual accediran de manera esglaonada per 

l’escala d’emergència de l’escola, a excepció de l’aula 10 que accedirà per 

l’escala interior i l’ascensor. 

 Sectoritzarem el pati en 5 grans espais, un per a cada grup estable, el qual 

serà rotatori: 

- Zona porxo  

- I el camp de futbol dividit en 4 parts. 

 La tornada a les aules es farà també de manera esglaonada i de la mateixa 

manera. 

 

Els alumnes esmorzaran a les zones sectoritzades i senyalitzades. Un cop hagin 

acabat d’esmorzar, i portant la mascareta posada, podran relacionar-se entre ells. 

 

Els dies de pluja, degut a la complexitat de sectorització que comportaria el pati i 

els riscos que podrien aparèixer al no complir el distanciament físic, tots els grups 

de convivència realitzaran el pati a l’aula. 

 

El pati gran de l’escola disposa d’una font d’aigua potable, la qual seguint 

indicacions del Departament de Salut, restarà tancada, doncs no té accionament 

per pedal. Els alumnes podran portar per esmorzar la seva pròpia botella d’aigua o 

suc. 
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6. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 

 

Una gran part del nostre alumnat arriba a l’escola amb transport col·lectiu, doncs 

atenem diversos municipis del Baix Llobregat. 

 

En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a 

les mesures preventives davant la COVID-19. 

 

 Per les dimensions de l’autocar es podran utilitzar la totalitat dels seients. 

Tot i que quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima 

separació entre els usuaris. 

 

 A partir dels 6 anys, tots els alumnes que puguin duran la mascareta 

posada, amb l’excepció d’aquells a qui el seu ús sigui contraindicat. 

 

 Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que els alumnes 

arribin a les seves aules de referència.  

 

 A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als alumnes, és molt 

important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física 

adequada i es portin posades les mascaretes, evitant l’acumulació de 

famílies en un lloc concret. 

 

Les 4 rutes de transport que donen servei a l’escola no han estat alterades respecte 

l’any passat i no ha calgut realitzar cap tipus de reorganització.   
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7. SERVEI DE MENJADOR  

 

L’organització del servei de menjador vindrà donada per la Direcció de l’Escola. El 

nostre servei de menjador escolar, que inclou l'àpat i les activitats posteriors fins a 

la represa  de l'activitat lectiva, s'organitza en     els espais habilitats el curs passat a 

tal efecte. 

Per tal de garantir totes les mesures de seguretat ens ha calgut reorganitzar el 

servei de menjador i fer-ne algunes modificacions. Són les següents: 

 

 Els espais que farem servir per dinar: 

- Espai aula 1: dinarà el grup estable A1. 

- Espai aula 2: dinarà el grup estable A2. 

- Espai menjador: dinaran la resta d’aules. 

 

 Els torns per dinar: 

- Els grups estables que dinen a les aules tindran 2 torns: 

 L’aula 1 dinarà a les 12:30 a l’aula. 

 L’aula 2 dinarà a les 13:00 a l’aula. 

- En l’espai menjador s’establiran també 2 torns: 

 Primer torn: de 13:00 a 14:00h pels grups estables A3, A4, A6 i 

A10. 

 Segon torn: de 14:00 a 15:00h pels grups estables A5, A7, A8 i 

A9. 

 

Les modificacions queden reflexades en la següent graella: 

 Horaris, Espais i torns de menjador 

Grup estable A1  De 12:30 a 14 dinar a l’aula 1. 

 De 14 a 14:40 pati infantil. 

 De 14:40 a 15 hàbits d’higiene a l’aula 1. 

Grup estable A2  De 13 a 14 dinar a l’aula 2. 

 De 14 a 14:40 pati infantil. 

 De 14:40 a 15 hàbits d’higiene a l’aula 2 i al lavabo de la 

biblioteca. 

 

 Espais i torns de menjador 

Espais 

Grups estables A3, A4, A6, A10  De 13 a 14 dinar al menjador. 

 De 14 a 14:40 pati gran o activitat. 

 De 14:40 a 15 hàbits d’higiene. 

Grups estables A5, A7, A8, A9  De 13 a 14 pati gran o activitat. 

 De 14 a 14:45 dinar al menjador. 

 De 14:45 a 15 hàbits d’higiene. 
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Com ja fèiem, el servei de menjador és atès per monitors externs a l’escola, 

excepte: 

 

 per l’aula 1 que també hi participa la tutora de l’aula, així com el personal de 

suport.  

 per 2 monitors, que alhora són treballadors concertats de l’escola. 

 

La distribució del personal serà la següent: 

 

Grup 

estable 

Nº 

alumnes 
Torn Espai Monitors/es 

A1 4 12:30h Aula 1 Tutora i educadora referent 12:30 a 13:00h  

Rosa 

A2 6 1r Aula 2 Cristina i Montse  

A3 6 1r Menjador Cèlia, Yolanda i Sònia 

A4 6 1r Menjador Albert, Sara 

A5 7 2n Menjador Nerea  

A6 9 1r Menjador Alberto  

A7 6 2n Menjador José   

A8 10 2n Menjador Carina 

A9 6 2n Menjador Isa 

A10 8 1r Menjador Mari i Joan  

 

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

de les superfícies, les recomanacions principals al menjador per aquest curs 2021-

22 consisteixen en: 

- la ventilació 

- el rentat de mans 

- la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint la 

distància física recomanada entre grups. 

 

        El monitor serà l’encarregat de: servir els plats i retirar-los, tant el primer plat, 

        com del segon, com del postre; seguint la següent pauta:  una vegada hagin acabat 

        tots els alumnes el primer plat, es retiraran tots els plats i es portarà el segon. Una 

        vegada acabin el segon i el postre, el monitor retirarà tots els plats i serà qui els   

        porti a la cuina. També serà l’encarregat de posar aigua. 

 

Seguim mantenint les mesures específiques per tots els monitors dels grups 

estables: 

 La mascareta serà obligatòria en tota la jornada de treball dels monitors, 

tant dins les aules, com al pati. 



 

 

29 

 

 Una vegada entrin al centre hauran de rentar-se les mans, posar-se la bata 

i la còfia. 

 

 Seran també les monitores les que realitzin la neteja i desinfecció de les 

taules i cadires dels alumnes que mengen a les aules. 

 

 A les 13:00 els monitors pujaran a buscar als grups estables A3, A4, A6 i 

A10, els recolliran i baixaran per l’escala principal i/o l’ascensor en ordre i 

en direcció al menjador pel passadís. La baixada es farà de manera 

esglaonada, de tal manera que fins que no acabi de baixar un grup per 

l’escala no començarà el següent. 

 

 A les 13:00 els monitors pujaran a buscar als grups estables A5, A7, A8, A9, 

els recolliran de les aules i aniran als següents espais per l’activitat de 

migdia: espai de l’aula 5 (per fer ús d’informàtica), espai de l’aula 6 (per 

fer ús de la PDI) i pati gran, realitzant una rotació setmanal. 

 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l'aire lliure al 

pati d’infantil i al pati gran, amb ocupació diferenciada d'espais per a cada grup 

estable (veure annex 4).  

 

Quan això no sigui possible o depenent de l’activitat utilitzarem espais interiors, 

sempre per a alumnes pertanyents a un mateix grup estable, sempre garantint-ne 

la ventilació i l’ús de la mascareta. Els espais interiors seran: 

Espais interiors  

Aula 2 

Aula 3 

Aula 5 informàtica 

Aula 6 PDI 

Aula 10 

 

 

Igual que l’any passat, el personal docent i el personal d'administració i serveis del 

centre podrà fer ús del servei  de menjador escolar, en l’horari de 14 a 15h, 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 mascareta en 

el menjador excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat. 
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8. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

L'escola disposa d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del nostre 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 seguirem curosament les orientacions de ventilació. 

 

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 es farà amb periodicitat diària al final 

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

 

A totes les aules i espais compartits disposem: 

 Dispensadors de sabó 

 Dispensadors de paper 

 Envasos de gels o solució hidroalcohòlica 

 

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que valorem la 

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

alumnes poden compartir 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, prioritzarem l’ús d’espais com el pati per a la realització d'aquelles 

activitats puguin fer-se a l'aire lliure. 

 

8.1 La ventilació dels espais 

Una de les principals mesures  de prevenció de contagis que durem a terme a 

l’escola serà la ventilació dels espais interiors. Aquesta ventilació tindrà una 

durada mínima de 15 minuts i la farem seguint la graella següent: 

 

Ventilació d’espais interiors  

Temps estipulat Hora   

15 minuts 9:15 Abans que els alumnes entrin a les aules. 

30 minuts 11:00 Quan els alumnes de les etapes d’infantil i primària 

surtin al pati 

30 minuts 11:30 Quan els alumnes de l’etapa de secundària baixin 

al pati 

90 minuts 13 a 15 Durant el temps de menjador i pati de migdia. Els 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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grups que utilitzin el seu espai aula per dinar (aula 

1 i aula 2) ho faran a l’acabar l’àpat. 

15 minuts 16:15 Quan els alumnes marxin de les aules 

 

La ventilació dels espais dels grups estables quedarà a càrrec del tutor o 

professional de cada un d’aquests grups i en la mesura que sigui possible 

comptarem amb els alumnes, per tal que col·laborin en aquesta activitat. 

 

La ventilació d’espais no comuns com els despatxos de Direcció i serveis de 

fisioteràpia, logopèdia, pedagogia i psicologia quedaran a càrrec del professional 

que l’ocupi i caldrà ventilar-los seguint les pautes anteriors i sempre que sigui 

possible. 

 

La ventilació d’espais comuns utilitzats per diversos grups estables: gimnàs, sala 

multisensorial i aula d’informàtica serà ventilada sempre després del seu ús per 

part del grup que l’ocupava. 

 

8.2 Gestió de residus 

Farem servir mocadors i tovalloles d’un sol ús, tant a les aules com als espais 

compartits i als lavabos.  

 

A cada un dels espais anteriors, disposarem de contenidors o papereres amb bosses 

per tal que els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats tant per a l’assecat de 

mans com per a la higiene respiratòria es llencin.  

 

El material d’higiene personal, com mascaretes i guants seran llençats al 

contenidor de rebuig. 

 

Tal i com queda recollit en el Protocol d’actuació en cas de detectar un alumne 

amb simptomatologia compatible amb la Covid 19 al centre, tancarem en una bossa 

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

introduirem aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb 

la resta de residus.  
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9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

9.1. Acollida matinal 

 

La nostra escola no ofereix l’espai d’acollida matinal. 

 

9.2. Sortides i colònies 

 

Les sortides i les colònies que es facin durant el curs escolar 2021-22 quedaran 

recollides en la PGA amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de 

prevenció i seguretat sanitària i aprovades degudament pel Consell Escolar.  

 

A falta de poder definir i concretar les sortides que es faran, totes elles comptaran 

i es realitzaran sota un criteri organitzatiu per part de la Direcció del Centre. 

Aquest criteri tindrà en compte les mesures de seguretat i higiene durant la 

sortida, tant aquelles pròpies de la nostra escola, com del lloc on es faci l’activitat 

i les del transport que fem servir.  

 

Pel que fa a les Colònies i Crèdit de Síntesi, en el cas que es puguin fer, i a falta de 

concretar les dates exactes, aquestes estan previstes per al mes de juny del 2022. 

Com cada any, mantindrem dues destinacions: una per a l’etapa d’infantil i 

primària i una altra per l’etapa de secundària. El nombre total d’alumnes que hi 

assistiran, els professionals que acompanyarem, així com les activitats a realitzar 

estan pendents a ser concretades. Aquestes seran sempre adaptades a la situació 

evolutiva de la pandèmia. 

 

9.3. Piscina 

 

La nostra escola ofereix a tots els alumnes de les 3 etapes educatives l’activitat 

complementària de piscina, dins l’horari lectiu. Aquesta activitat la realitzem al 

Complex Esportiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts: piscina Montserrat Canals. 

 

Per organització interna del centre i per complir el protocol covid i no interactuar 

amb altres grups d’altres escoles en aquest espai, aquesta activitat la realitzarem 

un dia a la setmana (els dilluns) i de manera quinzenal segons grup-aula. I dins de 

cada un d’aquests dies, realitzem 2 torns diferenciats. 

 

Al igual que amb les sortides, per l’activitat de piscina es comptarà amb un criteri 

organitzatiu realitzat per la Direcció del Centre. Aquest criteri tindrà en compte 

les mesures de seguretat i higiene durant el desplaçament caminant a la piscina.  

 

Per altra banda, durant l’activitat prevaldran els criteris creats per part de la 

pròpia entitat organitzadora i acordats amb la Direcció. 
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9.4. Extraescolars  

 

Com activitats extraescolars, el Casal Infantil i Juvenil El Quijote, de Sant Vicenç 

dels Horts, dins el marc del Projecte Pla Educatiu de l’Entorn (PEE) ofereix una 

activitat extraescolar en horari escolar (de 14 a 15h) i que es realitza dins el 

centre. Es tracta d’una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les 

múltiples necessitats de la nostra societat. 

 

Aquesta activitat la realitza un grup estable i anirà a càrrec del responsable de 

l’activitat extraescolar. 
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10. RELACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

10.1. Òrgans col·legiats: Consell Escolar 

 

Seguint les indicacions que recollim en aquest pla d’organització, procurarem 

restringir l’accés i la circulació per la nostra escola al màxim possible. 

Especialment d’aquelles persones alienes al centre. 

 

Contemplem així, que les reunions del Consell Escolar es facin de manera 

telemàtica per videoconferència, convocada pel Director del centre, mitjançant un 

programa de videotrucades. 

 

10.2. Canals d’informació i de comunicació amb les famílies 

 

El canal d’informació i de comunicació oficial amb les famílies serà via e-mail, tant 

a través del correu de la Direcció de l’escola com del correu d’administració, 

segons el tipus d’informació a donar. 

 

El procediment de difusió i informació d’aquest pla d’organització per a totes les 

famílies es farà un cop estigui aprovat pel Consell Escolar i s’adjuntarà via correu 

electrònic. Simultàniament, aquest pla quedarà penjat a la web del centre per tal 

que sigui de lliure accés per a tothom. 

 

A nivell de tutoria, els canals de comunicació que establirem amb les famílies seran 

tant a través del e-mail com del contacte telefònic. 

 

10.3. Reunions i entrevistes amb les famílies 

 

Sempre i quan la família disposi dels mitjans adequats, prioritzem les reunions per 

via telemàtica, a través de programes de videoconferència. 

 

A nivell presencial, es podran fer reunions amb les famílies, sempre sota cita prèvia 

comunicada amb antelació a la Direcció del centre i sempre respectant les 

distàncies de seguretat i de protecció. Per tal que la família pugui accedir al 

centre, serà imprescindible l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància 

de seguretat, així com la ventilació dels espais. 

 

Pel que fa a la reunió de presentació del nou curs es farà de manera virtual. 

 

10.4. Activitats festives 

 

L’Escola Iris sempre ha donat molta importància i creiem en els grans beneficis -

tant pels nostres alumnes com per a tots els professionals- que comporten les 
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celebracions i les festes tradicionals que es fan a l’escola. 

 

Sempre hem valorat molt positivament i considerem indispensable la participació 

de totes les famílies a les diferents festes, jornades, festivals i celebracions que 

s’organitzen des de l’escola. La riquesa d’aquestes trobades dona sentit a que 

l’Escola Iris som tots: alumnes, famílies i professionals. 

 

En el marc de la pandèmia, és la nostra voluntat seguir organitzant festes i 

comptant amb la participació i col·laboració de totes les famílies com s’ha fet fins 

ara. La situació actual ens farà simplement canviar la manera de fer-ho. Es 

prioritzaran les festes a l’aire lliure on  puguin interrelacionar-se els alumnes, 

sempre amb la mascareta posada. 

 

Quan la festa no sigui possible a l’aire lliure, serà traslladada igual que el curs 

passat, a les aules i als grups estables. 

 

El claustre dels professionals de l’Escola gestionarà cada una de les festes i 

seguirem compartint estones lúdiques amb totes les nostres famílies. 

 

10.5. Altres aspectes a tenir en compte 

 

Tant des de l’Acció Tutorial com des de la Direcció de l’escola tindrem especial 

atenció per aquelles famílies que necessitin formació respecte a l’ús de les eines 

de comunicació que ha triat l’escola, així com de les plataformes digitals que 

utilitzem (sempre des de la perspectiva d’usuari bàsic) i tenint en compte i 

adaptant-nos a les eines de les que disposa la família (mòbil, ordinador, tablet…).  

 

Les principals persones de referència al centre que puguin ajudar a les famílies i 

fer-ne el seguiment seran els tutors d’aula, especialment si es repeteix algun 

període de confinament com el ja viscut. 
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11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 
El disseny d’aquest Pla d’Actuació de l’Escola Iris pel mes de setembre ha estat al càrrec 

de l’actual Direcció del Centre, la qual la comunicarà i la posarà a disposició del claustre 

als primers dies de setembre. 

 

També durant la primera setmana de setembre, es convocarà un Consell Escolar on es 

presentarà i quedarà aprovat aquest Pla d’Actuació, per tal de ser presentat a Inspecció 

Educativa, amb la màxima celeritat possible. 

 

Igual que el curs passat, aquest pla estarà en continu seguiment i avaluació per part de 

la Direcció del centre i en coordinació amb tot el claustre de professionals, per tal de 

valorar propostes de millora. 

 

De cada una de les reunions de seguiment  d’aquest pla per part de la Direcció com de 

les reunions de coordinació amb tot el claustre, elaborarem una acta per tal de deixar 

constància dels acords i de l’avaluació. 

 

Acta de Reunió de seguiment i avaluació del Pla d’Actuació 

Data  

 
 

Responsables de la reunió  
 
 

 

Assistents (Direcció, claustre)  

 
 

Motiu de la reunió (seguiment, avaluació, reajustament, conflicte a resoldre…)  

 
 

Propostes de millora  

 

 

 

 

Possibles indicadors, acords presos…  
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12. PLA DEL CENTRE EN CONFINAMENT 

 

En cas que es donés la situació d’un hipotètic nou escenari de confinament, ja fos 

parcial si afectés a un grup estable o total, si impliqués el tancament del centre, 

l’Escola Iris ha preparat un conjunt de mesures que prendríem en relació als grups 

estables.  

 

Serà l’Equip Directiu de l’escola qui dugui a terme la planificació i la coordinació de 

totes les activitats que es proposin als alumnes, doncs la complexitat de la situació 

exigeix la màxima coordinació per tal que la resposta que ofereixi la nostra escola sigui 

coherent i equilibrada.  

 

Tot i que a nivell organitzatiu, l’escola ofereix les 3 etapes educatives: infantil, primària 

i secundària, la realitat i les necessitats individualitzades de cada un dels grups estables 

d’aquestes etapes és molt diferent a les altres i per tant les mesures a prendre en cas de 

confinament aniran en relació al grup estable, no a l’etapa educativa a la que 

correspon. 

 

Amb l’objectiu d’estar preparats per si calgués tornar a un confinament temporal en 

algun moment del curs 2021-2022, i d’acord amb el Pla d’Actuació, l’Escola Iris ha 

previst diverses mesures atenent a tres aspectes fonamentals en el marc de 

confinament: 

 

a) L’educació i l’acompanyament emocional de tots els alumnes de l’Escola; 

inclou el disseny d’activitats que preveiem que puguin fer els nostres 

alumnes.  

 

b) L’acció tutorial, l’acompanyament i les orientacions a les famílies; inclou com 

preveiem el contacte amb les nostres famílies. 

 

c) Caldrà vetllar per garantir que tots els nostres alumnes disposin de 

connectivitat i de les eines tecnològiques adequades en aquests possibles 

períodes de confinament.  

 

L’acció tutorial, el suport i l’atenció personalitzada a tots els nostres alumnes i les seves 

famílies és primordial. Per això entenem que són completament indispensables les 

tasques que els nostres tutors i tutores realitzen amb cada un dels seus grups, facilitant 

així l’acompanyament i el suport individual, alhora que dissenyen activitats ajustades al 

ritme, a les característiques i la situació personal de cada un dels alumnes del seu grup 

estable.   



 

 

38 

En cas de confinament, les vies de comunicació i de relació amb les famílies podran ser 

diverses i la que els tutors considerin més adequada per cada un dels seus alumnes: 

 

 Correu electrònic. 

 

 Trucada telefònica. 

 

 Videotrucades individuals amb l’alumne i la família.  

 

 Videotrucades col·lectives del grup. 

 

Les tasques, suggerències, propostes d’activitats que s’enviïn a les famílies en el marc 

d’un confinament seran sempre ajustades, tant a les necessitats dels alumnes com de 

les seves famílies i les demandes que ens puguin fer.  

 

La realitat de molts dels nostres alumnes és que, a banda de tenir un tutor referent, 

també són atesos per un o per varis dels serveis del l’escola: fisioteràpia, logopèdia, 

psicologia i pedagogia. Aquests serveis poden fer servir les mateixes vies anteriors, tant 

per comunicar-se amb les famílies com per enviar propostes d’activitats o suggerències 

de la seva especialitat, així com per atendre dubtes que puguin tenir les famílies i 

realitzar una bona acollida, juntament amb el tutor. 

 

Totes les propostes de feines que es facin arribar a la família s’han de coordinar amb el 

tutor, per tal d’evitar possibles sobrecàrregues de feina o repetició d’informació. 

 

Serà també el tutor, qui en el marc de la seva aula, i segons les activitats que planifiqui, 

convidi a d’altres professionals (serveis, mestres especialistes i personal de suport) a 

participar-hi, procurant donar cabuda a tot el personal que treballa amb aquell grup 

estable o alumne concret, amb l’objectiu de que per part de tots -alumnes i 

professionals- es pugui mantindré el vincle afectiu establert, donant-li la màxima 

qualitat possible.   

 

A nivell intern, serà la Direcció de l’escola qui dugui a terme la coordinació de tots els 

professionals, tant des de la convocatòria de claustres per les plataformes de 

videotrucades mencionades, com de coordinacions d’etapes i de serveis. Des d’aquestes 

reunions es podran transmetre a tots els professionals, les informacions que es vagin 

rebent segons l’evolució de la situació, atendre dubtes, preparació d’activitats 

conjuntes, avaluació del pla de confinament, propostes de millora…  

 

En general, amb aquest pla en un marc de confinament, l’Escola Iris pretén garantir la 

comunicació i el suport regular amb tots els nostres alumnes i les seves famílies, 

mitjançant la figura dels tutors i tutores.  
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13. GESTIÓ DE CASOS COVID-19 AL CENTRE EDUCATIU 

 

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

protecció  de la salut recollides en el Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia i en el Procediment d’actuació enfront 

de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 actualitzat en data 

18/10/2020. Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna 

adaptació que es comunicaria als centres. 

 

En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de 

casos i el consegüent aïllament, juntament amb la detecció de contactes estrets, 

són algunes de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i 

preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

 

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al 

centre educatiu: 

 

- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, en el nostre cas 

el vestuari de nois, i s’ha de contactar amb  el director del centre educatiu; 

 

- sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar 

una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a 

la persona que l’acompanya. 

 

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb 

problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per 

elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable 

l’ús), la persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que 

n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una 

pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc 

d’aquest material per a les situacions en què calgui un equip de protecció 

individual (EPI) per atendre un cas sospitós; 

 
- si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de 

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

confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061. 

 

  

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20200703-pla-actuacio-centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20200703-pla-actuacio-centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20200703-pla-actuacio-centres.pdf
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
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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“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, es farà una PCR”. 

A continuació, el director del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions  

següents: 

- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la 

família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

 

- Recomanar a la família que contacti amb el seu centre d’atenció primària de 

referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència, ja 

que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La 

cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

 

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

ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del   CAP, amb els 

centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

 

Centre d’atenció primària 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les 

primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un 

test PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR). Aquesta prova, sempre que sigui 

possible, s’ha de fer en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes, tal 

com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 

coronavirus SARS-CoV-2: 

 

 

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 (grup de convivència estable) 

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 les 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. 

 

  

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
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el 

GCE, independentment de l’estat vacunal del 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 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. 

 

El referent covid del centre educatiu (RECO): 

Mitjançant el web Salut / covid escoles i del cens escolar, ha de fer el seguiment 

dels casos nous a les escoles que el tenen de referència. S’ha d’encarregar de la 

comunicació amb el director del centre educatiu per concretar la data de la PCR 

dels contactes estrets (entre el 4t i 6è dia del contacte estret), ja que la família ha 

d’estar informada de la data i l’hora en què es farà l’estudi de contactes. Es tracta 

d’una actuació protocol·litzada i, per tant, no és necessària l’autorització de 

vigilància epidemiològica per programar els estudis de contactes estrets escolars. 

No s’han de demanar llistes als centres educatius perquè tots els GCE estaran 

identificats al web pocs dies després que comenci el curs. 
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- Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres 

educatius sobre la manera de procedir i els circuits d’atenció. En cas que com 

a referent covid no pugui resoldre alguna consulta, ha de cercar dintre del 

CAP, un referent assistencial sanitari, el o la professional que la pot resoldre.* 

 

- Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de 

donar suport, si es requereix, al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió 

dels resultats. 

 

- Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per 

comprovar que s’han fet, que no hi ha casos positius, i que es tenen tots els 

resultats de les proves diagnòstiques que s’han fet als alumnes. 

 

- S’ha de comunicar de manera fluïda amb el centre educatiu per intercanviar 

informació. 

 

- S’ha de coordinar amb el centre educatiu, l’equip d’atenció primària (EAP) 

―especialment amb la infermera de referència que l’equip hagi designat― i Salut 

Pública. 

 

La infermera de referència del centre educatiu és qui ha de resoldre els dubtes 

sanitaris referents a la covid-19 que el referent covid del centre educatiu no ha 

pogut resoldre. 

 

Servei de vigilància epidemiològica territorial (SVET) 

Té assignades les tasques següents: 

- Cercar els contactes estrets de qualsevol àmbit i fer-los el seguiment adequat. 

 

- Omplir la informació sobre què cal fer amb el GCE del cas confirmat al web 

covid escoles, perquè aquesta informació arribi puntualment al RECO, al 

centre educatiu, i als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació 

de Barcelona. Per a cada grup cal informar una de les opcions següents: obert 

/ confinat / valorat i no cal acció (perquè el centre educatiu, el RECO i els 

serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona tinguin la informació 

que el cas confirmat no ha estat contacte estret de la resta de GCE). 

 

- Valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar un brot a la 

classe i als altres grups als quals pertany la persona, i també indicar les 

mesures que cal prendre en cada situació. Des dels SVET es podran determinar 

accions addicionals d’aïllament/quarantena segons l’estudi dels brots. 

 

Els gestors covid del SVET també han de coordinar-se amb l’atenció primària en 

relació amb la realització de les PCR en contactes estrets. 
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No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència 

estable. Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’infant o 

adolescent, que estudien o treballen en un centre educatiu que no estan vacunats 

amb pauta completa o han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que així ho 

confirmi) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas. 

 

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està 

indicat el confinament dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un 

contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer 

quarantena fins que no es tinguin els resultats. 

 

En el cas de les famílies que consulten un servei mèdic privat o una mútua, és 

responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita alertar el servei de 

vigilància epidemiològica territorial de referència de la persona que s’ha atès en el 

moment en què es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats a   

la realització de PCR per a SARS-CoV-2. La família ho ha de notificar al centre 

educatiu perquè es faci l’estudi de contactes (a través del SVET o del CAP de 

referència). Es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit 

privat. 

 

La persona o la família del menor rep el resultat: si és negatiu, a través de 

l’aplicació La Meva Salut o d’un SMS. Si és positiu, la comunicació la farà un 

professional sanitari. 

 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu 

cal que ho comuniqui al servei de prevenció de riscos laborals corresponent, en 

aquest cas al director o sots-directora de l’escola. 

 

Quan es confirmi un cas positiu: 

Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors 

legals dels infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes 

estrets d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que 

evitin les sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del 

centre educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits no han de 

fer quarantena. Per informar-los es disposa de la carta on s’especifica com  s’ha de 

fer la quarantena amb els infants i s’informa les famílies d’on i quan es farà la   

prova al GCE. 

 

En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de 

romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, 

sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de 
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grups de convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE 

i els altres possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als 

respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats 

extraescolars). En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb 

transport escolar, poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de seguretat, 

portar en tot moment la mascareta posada, i estar separats més de 2 files de la 

resta d’infants que no pertanyin al mateix GCE ―sempre que sigui possible, els 

infants s’han de distribuir al transport escolar asseguts amb els companys o 

companyes del seu mateix GCE. Els contactes estrets amb la pauta de vacunació 

completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent 

les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat. 

 

S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment 

de l’estat vacunal. 

 

Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat la 

malaltia en els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-1 

del coneixement del cas positiu. 

 

Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 dies 

del contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs centralitzats 

(el CAP de referència de l’escola, especialment en entorns dispersos, o algun altre 

punt centralitzat) o en el mateix centre educatiu, segons convingui a l’efecte de 

l’organització de l’atenció primària. El centre educatiu ha d’informar, sempre que 

sigui possible abans que els alumnes marxin cap casa per iniciar la quarantena, i 

mitjançant la carta de l’annex 2, del lloc on es farà la prova i també de la data i 

l’hora. 

 

Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan 

correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix 

de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període 

d’incubació. Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar 

si surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que 

s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos positius. 

 

Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només 

poden sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte 

estret o, en cas que els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i 

descartar, si escau, que es tracti d’un cas positiu. 

 

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del 

resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 

dies des que van estar en contacte a l’aula per última vegada. 
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Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca 

d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment 

com la resta de membres del grup. 

 

Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada 

per PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer 

quarantena. 

 

En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de 

cas que dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos 

mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin 

detectat casos. 

 

La comunicació entre salut pública, el centre educatiu, els serveis territorials 

d’Educació i els RECO ha de tenir una coordinació fluïda. El servei de vigilància 

epidemiològica s’ha d’encarregar de l’estratègia de control del brot, que pot 

incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. 

En tot cas, però, la presa de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial d’un centre educatiu ha de ser el resultat de la valoració que en facin 

l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

Sempre que es produeixi un cas positiu s’ha de comunicar a l’ajuntament 

corresponent mitjançant el serveis territorials d’Educació. 

 

Sempre que s’hagin d’aplicar aïllaments o quarantenes a infants en possible 

situació de vulnerabilitat, l’ajuntament corresponent ha d’activar l’àrea bàsica de 

serveis socials que té de referència. A l’hora de fer el seguiment del cas, l'atenció 

primària de serveis socials s’ha de coordinar amb la persona referent de l'atenció 

primària de salut i amb la direcció del centre escolar. 

 

Si els serveis epidemiològics detecten un brot a un centre educatiu ho han de 

comunicar als centres i al serveis territorials d’Educació. 

 

Tornada al centre educatiu 

Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop 

hagi remès la simptomatologia. En tots els casos cal seguir les recomanacions que 

recull el document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. 

De manera general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no 

tenen febre. 

 

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la 

persona no hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf
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primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir 

durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que hagin 

transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes. 

 

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al 

centre educatiu. 

 

Vincle amb l’atenció primària 

Els centres educatius disposen dels referents covid (RECO), que s’encarreguen 

d’atendre i resoldre els dubtes que es plantegin al centre educatiu i de 

proporcionar la informació i el suport necessaris. Si el referent covid del centre no 

pot resoldre algun dels dubtes, els ha de traslladar a la infermera referent. 

 

Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la 

presència de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no 

estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si 

pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne 

el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que 

són contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de 

covid-19. 

 

Gestió de casos del personal del centre educatiu 

El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 

90%), per la qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament 

diferent a la del curs anterior: 

 

Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas 

positiu no cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics. 

 

Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara 

que estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte 

estret o l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest efecte. 

 

Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte 

estret, i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la 

PCR. 

 

Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas 

sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva. Tot i que la persona estigui 

vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha d’actuar com en qualsevol 
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altre cas positiu. 

 

El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a 

l’espera del resultat d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o  

s’ha fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el 

resultat de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó el document de 

deure inexcusable que es pot descarregar des del Portal de centre. 

 

Principals canvis respecte a l’última versió del procediment del curs 2020-2021 

Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants 

anteriors amb  rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

 

Els alumnes o professionals dels centres educatius amb simptomatologia compatible 

amb covid-19 que hagin tingut una infecció confirmada amb prova diagnòstica de 

SARS-CoV-2 (TAR o PCR) en els 90 dies anteriors no s’han de considerar casos 

sospitosos de nou, tret  que hi hagi una alta sospita clínica que ho són. 

 

Les persones de l’àmbit educatiu (alumnes o professionals) que són contactes 

estrets i que  estan correctament vacunades o han passat la malaltia (amb una 

prova diagnòstica que així ho confirmi TAR o PCR) en els 180 dies anteriors a 

l’últim contacte amb el cas, no cal que facin quarantena (tot i que sí que caldrà 

que segueixin escrupolosament les mesures de seguretat). 

 

Salut Pública ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE 

i els identifica al programa CovidContacts. 

 

La prova diagnòstica als contactes estrets s’ha de fer tant en persones vacunades 

com en  no vacunades: 

 

Les persones vacunades i/o que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos se’ls 

ha de fer un TAR el mateix dia o l’endemà; si el resultat és negatiu, poden 

continuar les classes presencials i no fer quarantena. 

 

Les persones no vacunades o amb pauta incompleta se’ls ha de fer una PCR entre el 

4t i el 6è dia i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat 

de la PCR. Aquestes proves es poden fer en punts centralitzats, al CAP, o en els 

indrets on sigui més operatiu; atenció primària del territori és qui decideix la millor 

opció. 

 

 

  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A517.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/PersonalDocent/A517.pdf
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14. ANNEXES 
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Annex 1 Declaració de Responsabilitat per a les famílies 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A

818.pdf 

  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
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Annex 2 Llista de comprovació de símptomes 

 

Llista de comprovació de símptomes 

La família ha de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del seu 

fill/a i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a 

novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19 

 Febre o febrícula (superior a 37’5º) 

 Tos  

 Dificultat per respirar 

 Refredat nasal* 

 Mal de coll* 

 Fatiga, dolor muscular i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans o adolescents) 

*acompanyat de febre o de qualsevol altre símptoma de la llista 

 

 

  



 

 

51 

Annex 3 Horaris, espais i professionals de cada Grup Estable de Convivència 
 

Informació en elaboració 
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Annex 4 Infografies distribució dels patis en horari lectiu 
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