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1. INTRODUCCIÓ 

Comencem el curs 2021-2022 amb tota l’experiència del curs anterior i amb el 

coneixement acumulat sobre la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 al nostre 

país i arreu del món. 

Durant el curs escolar 2020-2021 es van contagiar menys d’un 6% d’alumnes i 

professionals. El 78,3% dels casos no van coincidir amb cap altre cas positiu en el 

mateix grup de convivència estable (GCE) en els següents 10 dies del 

diagnòstic. A més, quan hi va haver algun altre cas en el mateix GCE en els 10 

dies següents, un 62,2% de les vegades només va ser un altre cas. Pel que fa a 

la mitjana de casos secundaris, en tots els trimestres va ser menys de 2, amb un 

descens important al llarg del curs. 

El dia amb més afectació d’alumnes i docents confinats va ser el 31 d’octubre 

de 2020, amb 81.920 alumnes confinats i 3.896 docents. Això vol dir que el dia 

amb més afectació el 94,3% d’alumnes van anar a l’escola i a l’institut de forma 

presencial; el 97,6% de docents, personal d’administració i serveis (PAS) i 

personal d’atenció educativa (PAE) van treballar als centres educatius, i el 95,1% 

dels GCE van continuar l’activitat amb normalitat. Durant tot el curs, el 98,2% 

dels centres es van mantenir oberts; 91 centres educatius van haver de tancar 

per incidències relacionades amb la covid-19, principalment escoles bressol i 

escoles rurals. En cap moment del curs no es va haver de tancar cap escola 

d’educació infantil i primària ni tampoc cap institut. 

Es va prendre la decisió de demanar als professionals i alumnes amb convivents 

que estaven a l’espera d’un resultat diagnòstic que no anessin al centre 

educatiu fins que no tinguessin la confirmació que el resultat del convivent era 

negatiu. Gràcies a aquesta mesura, un percentatge alt de grups (al voltant d’un 

20%) no es van haver de confinar. 

L’anàlisi de totes aquestes dades permet afirmar que els protocols es van aplicar 

amb eficàcia i van donar com a resultat un balanç molt positiu pel que fa a 

l’impacte de la covid- 19 als centres educatius. 
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El curs 2021-2022 s’inicia amb un percentatge molt alt de vacunació entre el 

personal dels centres educatius (91,5% de cobertura amb primera dosi, i 88,5% 

de pauta completa, en data 1 de setembre de 2021) i amb un 31,4% d’alumnes 

d’entre 12-19 anys vacunats (aquest percentatge es preveu que augmenti 

considerablement durant el mes de setembre). El curs també comença amb un 

impacte molt important de la cinquena onada de la variant delta del virus. 

Aquesta variant s’ha mostrat molt més infecciosa i afecta especialment la 

població infantil i juvenil. 

El conjunt de dades exposades, l’afectació de la variant delta, la impossibilitat 

de vacunar l’alumnat de l’educació infantil i primària, i el fet que la vacunació 

a l’educació secundària encara estigui en curs, aconsellen mantenir de 

moment la major part de mesures aplicades el curs passat; no obstant això, es 

faran les adaptacions que escaigui en el cas d’alumnes i professionals que han 

passat la malaltia i/o que tenen la pauta de vacunació completa. 

 

*Les famílies han de signar una declaració responsable per la qual es 

comprometen a: seguir les normes establertes davant la covid- 19; mantenir el 

centre educatiu informat de qualsevol novetat; presentar la documentació 

acreditativa d’un cas positiu, en cas que s’hagi diagnosticat a la xarxa privada 

de salut,  a la directora del centre; d’aquesta manera es pot fer la traçabilitat de 

possibles contagis, d’acord amb la gestió de casos. 

g.pomar@sagratcoresclaves.com 

s.arranz@sagratcoresclaves.com  

mailto:g.pomar@sagratcoresclaves.com
mailto:s.arranz@sagratcoresclaves.com
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2. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS. 

•La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del 

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

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

 Febre o febrícula>37,5ºC 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll* 

 Refredat nasal* 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

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

  
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de 

considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la 

llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia 

compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-

CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de 

considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin 

d’una possible reinfecció. 

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè 

han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar. 

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa 

i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna 

de les situacions següents: 

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el 

centre educatiu). 

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 
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- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una 

altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta 

d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge). 

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-

19. 

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a 

dir, els infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una 

persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. 

Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes 

en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas 

positiu. 

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la 

infecció per coronavirus SARS- CoV-2, cal valorar conjuntament amb la 

família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot 

comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu 

(vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria); 

en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12. 
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3. GESTIÓ DE CASOS 

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

casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu: 

- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de 

contactar amb el director o la directora del centre educatiu; 

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

col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els 

símptomes –si té més de 2 anys– com a la persona que l’acompanya perquè es 

tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut que no permet deixar-

la sola; 

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

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

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

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

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

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

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

individual (EPI) per atendre un cas sospitós; 

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

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

confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061.  
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A continuació, la directora 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 persona amb símptomes o a la família (en el cas que es 

tracti d’un menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de 

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

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

s’ha de concertar abans de 24 hores. 

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

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

referència o, fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció 

primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a 

tot el GCE, 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. 

 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 
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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. 

 

 

 

*Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut contacte amb el cas positiu des 

de les 48 hores abans de l’inici dels símptomes o des del dia de realització de la prova diagnòstica (que ha 

estat positiva) si es tracta d’un cas sense símptomes. 

Qualsevol alumne/a o professor/a que sigui contacte i iniciï símptomes en aquest període s’ha de posar en 

contacte amb el seu CAP de referència.  

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

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

CIRCUIT C: No quarantena + TAR a qualsevol CAP o punt centralitzat de TAR dia 0-1 
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4. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre. 

Alumnat 

 

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des 

d'educació infantil fins a Batxillerat. 

En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà 

a un grup estable existent. 

 

Personal dels centres: docents, personal d’atenció educativa i personal d’administració i 

serveis. 

 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del 

centre ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible 

a la covid-19, en el marc de referència vigent en cada moment, i d'acord amb 

aquest coneixement establir, si escau, mesures específiques de protecció. 

 

Grups estables 

 

Es considera grup de convivència estable, el grup classe de referència de 

l'alumnat. Per tant, el nombre màxim d'alumnes d'un grup estable de 

convivència és el d'alumnat matriculat per a aquell grup classe. 

En el cas del professorat de primària s'assigna la persona tutora al seu grup de 

referència estable. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o 

personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la seva 

jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent o una docent i un 

professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un 

únic grup estable. 



                                                                         PLA D’ACTUACIÓ 2021-2022 
 
 

 
 

11 

En el cas del professorat de secundària i batxillerat no es considera que forma 

part del grup estable de convivència de l'alumnat ja que en la majoria dels 

casos no fa tota la docència dins aquest grup. 

A l'educació infantil i primària, aquest grup s'ha de mantenir junt en el màxim 

d'activitats al llarg de la jornada lectiva. A l'interior de l'edifici el grup ha 

d'ocupar, de manera general, el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser 

sempre el mateix.  

A l'educació secundària el grup estable s'ha de mantenir junt en el màxim horari 

possible. A l'interior de l'edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai 

físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim 

el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que atengui cada 

docent o professional de suport educatiu i d'educació inclusiva. 

Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que assessoren els centres 

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

recomanada, portar mascareta i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 

També hi poden accedir, si és necessari, els professionals municipals. 

El suport específic personalitzat normalment no es porta a terme en el grup 

estable de convivència. Per tant, per poder-ho fer dins i fora l'horari lectiu s'hi 

han de garantir les mesures sanitàries establertes en cada moment tenint en 

compte la ventilació de l'espai, així com també la distància entre alumnat i l'ús 

de la mascareta. 

Pel que fa als grups SIEI i les aules d'acollida dels centres, tenint en compte que 

s'organitzen en funció de les característiques de l'alumnat, el centre educatiu ha 

de valorar, en funció del nombre d'hores que l'alumne o alumna passa amb el 

grup classe de referència o dins la SIEI o aula d'acollida, si considera que el seu 

grup estable és el grup de referència o el grup de SIEI o aula d'acollida. 

Els grups de matèries optatives d'educació secundària i postobligatòria no es 

poden considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la 

distància, la ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries. 
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Els grups estables a Infantil i Primària seran els següents: 

GRUP Nº ALUMNES ESTABLE ALTRES DOCENTS 
PERSONAL 

EDU 
AULA 

ALTRES 

ESPAIS 

P3 24 TUTORA SUPORT ACTIVA P3 PATI 

P4 25 TUTORA SUPORT ACTIVA P4 PATI 

P5A/B 14/14 TUTORA SUPORT ACTIVA P5A/B PATI 

1A/B 14/14 TUTORES 2+1 ESPECIALISTA ACTIVA 1A/B PATI 

2A/B 15/15 TUTORES 2+1 ESPECIALISTA ACTIVA 2A/B PATI 

3A/B 18/19 TUTORS 2+1 ESPECIALISTES ACTIVA 3A/B PATI 

4A/B 20/19 TUTORES 2+1 ESPECIALISTA ACTIVA 4A/B PATI 

5A/B 19/19 TUTORES 1+2 ESPECIALISTES ACTIVA 5A/B PATI 

6À/B 23/24 TUTORS 1+2 ESPECIALISTES ACTIVA 6A/B PATI 
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Els grups estables a Secundària seran els següents: 

CURS 
NOMBRE 

ALUMNES 
TUTOR/A 

 

 

 

PROFESSORAT 

 

 

 

ALTRES 

DOCENTS 

 

ESPAI  

PERSONAL 
d’atenció educativa que 

intervé puntualment en 

aquest grup (amb 

mesures de seguretat) 

 
  Estable Temporal 

1r ESO A 27 1 Docent 7 DOCENTS 

2 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL 

Aula 1r ESO 

A 

Planta 3 

Tallers 

Laboratori 

Aula 

música 

1 Docent 

 

1r ESO B 27 1 Docent 

 

8 DOCENTS 

 

2 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL 

 

Aula 1r ESO 

B 

Planta 3 

Tallers 

Laboratori 

Aula 

música  

1 Docent 

1 vetllador/a 

 

2n ESOA 
23 1 Docent 8 DOCENTS 

3 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL/Optatives 

Aula 2n   

ESO A 

Planta 4 

Tallers 

Laboratori 

Aula 

música 

1  Docent 

2n ESOB 24 1 Docent 8 DOCENTS 

3 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL/Optatives 

Aula 2n     

ESO B 

Planta 4 

Tallers 

Laboratori 

Aula 

música 

1 Docent 

3r ESO A 25 1 Docent 

8 DOCENTS 

 

3 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL/Optatives) 

Aula 3r    

ESO A 

Planta 4 

Tallers 

Laboratori 

Aula 

música 

1 Docent 

3r ESO B 22 1 Docent 

 

8 DOCENTS 

 

3 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL/Optatives) 

Aula 3r ESO 

B 

Planta 4 

Tallers 

Laboratori 

Aula 

música 

1 Docent 
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CURS 
NOMBRE 

ALUMNES 
TUTOR/A PROFESSORAT  

 

ALTRES DOCENTS 

 

ESPAI 

 
PERSONAL 

d’atenció educativa 

que 

intervé puntualment 

en aquest grup 

(amb mesures de 

seguretat)    Estable Temporal 

4t ESO A 

 
24 

 

1 Docent 

 

 

8 DOCENTS 

 

3 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL/Optatives) 

Aula 4t 

ESO A 

Planta 4 

Tallers 

Laboratori 

Aula música 

1 Docent 

4t ESO B 

 
25 1 Docent 

 

8 DOCENTS 

 

3 DOCENTS 

E.Física (pati) 

ESOL/Optatives) 

Aula 4t 

ESO B 

Planta 4 

Tallers 

Laboratori 

Aula música 

1 Docent 

1r    Batx 31 1 Docent 

 

6 DOCENTS 

 

5 DOCENTS 

E.Física (pati) 

M. Modalitat 

Aula 1r 

Batxillerat 

Aula C 

Aula B 

  Laboratoris 

 Dibuix Tècnic 

1 Docent 

2n  Batx 32 1 Docent 6 DOCENTS 

4 DOCENTS 

M. Modalitat 

Aula 2n   

Batxillerat 

Aula A 

Aula D 

Laboratoris 

Dibuix Tècnic 

1 Docent 
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Espais 

 

Espais docents per a grups estables 

Cada grup estable disposarà d’un espai docent fixe que serà la seva aula. A 

part, cada grup estable disposarà d’altres espais per a l’activitat docent, aula 

de psicomotricitat, aula de música, els laboratoris, aula de dibuix, gimnàs, etc. 

En el cas de les aules de Batxillerat cada curs disposarà d’una aula on 

s’impartiran les matèries comunes i dues aules més on s’impartiran les matèries 

de modalitat. La distribució queda reflectida en la següent imatge: 
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Espai menjador 

El 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 a tal efecte. 

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

través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen 

en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de 

convivència estable, mantenint la distància física recomanada entre grups. 

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

de fer exclusivament per al seu grup de convivència. Si l'alumnat recull el menjar 

en una línia d'autoservei, cal que mantingui la distància en la filera. 

Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, 

amb ocupació diferenciada d'espais per a cada grup estable. Quan això no 

sigui possible cal fer ús de la mascareta. 

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

a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació . 

Espai gimnàs 

L’educació física es realitzarà a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui 

possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de 

calor. En aquest cas no serà necessari l’ús de mascareta.  

De moment, no es faran servir els vestidors per a les hores d’Educació Física.  

 

Patis 

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de 

convivència estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es 

manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els 

infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de 

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

PATIS INFANTIL 
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CURS 
HORA 

SORTIDA 

ACCÈS 

PATI 
ZONA PATI 

HORA 

ENTRADA 

HIGIENE 

MANS 

P3 10:30h. 
PASSADÍS 

INFANTIL 
PATI PETIT 11:00h. AULA 

P4 10:30h. 
PORTA P4 

ESCALES 

PATI SOSTRE 

MENJADOR/ZONA 

ARBRES 

11:00h. AULA 

P5 10:30h. 

PORTA P5 

ACCÈS A PISTA 

BLAVA PARC 

INFANTIL 

PATI SOSTRE 

MENJADOR/ZONA 

ARBRES 

11:00h. AULA 

 

 

PATIS PRIMÀRIA 

CURS 
HORA 

BAIXADA 

ACCÈS 

PATI 

ZONA 

PATI 

HORA 

PUJADA 

ACCÈS 

AULES 

HIGIENE 

MANS 

1A/B 10:20h. 
ESCALA 

PRINCIPAL 
ROTATÒRIA 10:50h. 

ESCALA 

PRINCIPAL 

Es farà a l’aula: 

1- Amb gel 

hidroalcohòlic 

personal o... 

2-Amb el gel de 

l’aula. 

(asseguts i abans 

de fer la fila  de 

baixada al pati  i 

a la tornada) 

 

2A/B 10:25h. 
ESCALA 

PRINCIPAL 
ROTATÒRIA 10:55h. 

ESCALA 

PRINCIPAL 

3A/B 10:30h. 
ESCALA 

PRINCIPAL 
ROTATÒRIA 11:00h. 

ESCALA 

PRINCIPAL 

4A/B 10:20h. 
ESCALES 

EMERGÈNCIA 

ROTATÒRIA 

10:50h. 
ESCALES 

EMERGÈNCIA 

5A/B 10:25h. 
ESCALES 

EMERGÈNCIA 

ROTATÒRIA 

10:55h. 
ESCALES 

EMERGÈNCIA 

6A/B 10:30h. 
ESCALES 

EMERGÈNCIA 

ROTATÒRIA 

11:00h. 
ESCALES 

EMERGÈNCIA 
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Patis Secundària i Batxillerat 

 

ESPAI DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 

 

ZONA 1 A 

 

 

1r d’ESO 

 

2n BATX 

 

1r BATX 

 

4t d’ESO 

 

3r d’ESO 

 

2n d’ESO 

 

ZONA 1 B 

 

 

2n d’ESO 

 

1r d’ESO 

 

2n BATX 

 

1r BATX 

 

4t d’ESO 

 

3r d’ESO 

 

ZONA 2 A 

 

 

3r d’ESO 

 

2n d’ESO 

 

1r d’ESO 

 

2n BATX 

 

1r BATX 

 

4t d’ESO 

 

ZONA 2 B 

 

 

4t d’ESO 

 

3r d’ESO 

 

2n d’ESO 

 

1r d’ESO 

 

2n BATX 

 

1r BATX 

 

ZONA 3 A 

 

 

1r BATX 

 

4t d’ESO 

 

3r d’ESO 

 

2n d’ESO 

 

1r d’ESO 

 

2n BATX 

 

ZONA 3 B 

 

 

2n BATX 

 

1r BATX 

 

4t d’ESO 

 

3r d’ESO 

 

2n d’ESO 

 

1r d’ESO 
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La distribució d’espais serà la següent: 
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Espais de reunió i treball per al personal 

 

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

necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és 

obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació 

correcta de l'espai. 

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

telemàtiques. 

Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i 

l'ús de mascareta. 

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

presencial sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut 

en cada moment, amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en 

espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i 

fent ús de mascareta. 

En les següents imatges s’indica la distribució del professorat als diferents espais 

de reunió i treball personal: 

 

                                      

A la Biblioteca de la 1a planta hi haurà l’espai de treball per a 9 docents. 
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A la planta 2a s’estableixen 2 espais de treball, un per a 6 docents i un altre per 

a 2 docents. A part hi haurà tres despatxos: Direcció, Qualitat i Pastoral. 

 

 

 

 

 

 

A la tercera planta es disposarà la sala de professors per a 9 docents.  A part hi 

haurà dos despatxos: Cap d’estudis i Coordinació de Primària. 

 

 

Per al professorat de Secundària s’estableixen dos espais de treball: un per total 

de 5 docents.  
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A la quarta planta disposarem de dos espais de treball per a 5 docents 

respectivament, i dos despatxos, un d’Orientació i un altre del Cap d’estudis. 

 

5. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Entrades i sortides 

 

L’excepcionalitat de disposar de tres accessos ens permeten crear els 

horaris d’entrades i sortides de l’alumnat creant circuits de pas per a 

cadascun dels nivell. 

“Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en 

compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.” 

Els  alumnes entraran i sortiran sempre per la mateixa porta d’accés, excepte al 

migdia, de les aules de 4t., 5è. i 6è. En cas d’arribar abans de l’hora assignada, 

s’esperaran al carrer mantenint sempre la distància de seguretat, evitant en la 

mesura que sigui possible, les concentracions a la porta del centre. És molt 

important que si s’arriba més tard caldrà esperar fins el final del darrer torn 

respectant  l’accés per la seva porta  d’entrada. 

Les famílies que tenen més d’un fill, hauran de respectar el torn i l’accés 

d’entrada de cada un. 

Persones encarregades per controlar entrada alumnes 

 Passo: Mestres d’infantil 

 Gual: Personal del PAS / Mestra Primària 

 Escales principals: Personal del PAS / Mestra Primària 
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Un cop els alumnes entrin a l’escola, aniran directament a la seva aula, on el/la 

mestre els estarà esperant a la porta i vigilaran que pugin les escales respectant 

les indicacions. 

 

 

 L’ús de la mascareta serà obligatori fins arribar a l’aula corresponent al 

matí, al migdia i a les sortides de l’escola. 

 Les persones encarregades de la porta seran les responsables de posar el 

gel hidroalcohòlic a les mans de tots els alumnes que entren a  l’escola. 

A la tarda el darrer mestre/a serà l’encarregat/ada de fer-ho. 

 Cal tenir en compte que podria ser que durant el curs es modifiquessin 

algunes pautes d’entrades i sortides per motius interns que es puguin 

donar. 

 

 

L’escola disposarà dels tres 

accessos que tenim a la 

imatge: 

- Porta principal. 

- Passo. 

- Gual. 

 

L’entrada es farà de manera esclaonada. 
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Accès d’Infantil i Primària Accès de Secundària  

 

 

  

  

Sortides d’Infantil i Primària Sortides de Secundària 
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   Distribució d’entrades i sortides per a Infantil i Primària: 
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Distribució de les entrades i sortides de Secundària: 

 

 

 

CURS 

ACCÉS MATÍ 

ESO 

BATXILLERAT 

SORTIDA ESO 

13.30h 

SENSE SERVEI 

DEMENJADOR 

SORTIDA 

BATXILLERAT 

14.30h 

ACCÈS ESO 

15.30h 

SENSE SERVEI DE 

MENJADOR 

 

SORTIDA 

ESO 

17.30h 

1r ESO A, B 

(amb 

mascareta) 

Porta 

principal 

8:30h 

Dilluns 8.50h 

Porta Principal 

 

 

Porta principal 

13.30h 

 

 

 

Porta principal 

15.25h 

 

Gual 

 

2n ESO A/B 

(amb 

mascareta) 

Porta 

principal 8.00h 

 

Porta  

principal 

13.30h 

 

 
Porta principal 

15.30h 

Porta  

principal 

 

3r ESO A/B 

(amb 

mascareta) 

Gual 8.00h 

 

Porta principal 

13.30h 

 

 
Porta principal 

15.30h 

Gual 

 

4t ESO A/B 

(amb 

mascareta) 

Porta 

principal 8.00h 

 

 

Porta principal 

13.30h 

 

 

 

Porta principal 

15.30h 

 

Porta  

principal 

 

1r Batxillerat 

(amb 

mascareta) 

Gual 

8.00h 

 

 

 

 

Porta principal 

14.30h 

  

2n Batxillerat 

(amb 

mascareta) 

Gual 

8.00h 

 

 

 

 

Porta principal 

14.30h 
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 L’alumnat de 2n, 3r, 4t i Batxillerat entrarà a les 8h. 

 L’alumnat de 1r ESO entrarà a les 8:30h. Dilluns a les 9.00h 

 L’alumnat d’ Infantil i Primària entrarà a les 9h.  

 Les aules de cada grup estable estaran obertes  i l’alumnat es 

dirigirà amb la seva mascareta posada pels accessos designats 

per a cada nivell segons la graella informativa. 

 La sortida es farà també de manera progressiva des de l’hora de 

la finalització de les classes. 

 L’alumnat que es queda al menjador sortirà de l’aula de manera 

esglaonada seguint les indicacions dels monitors del menjador. 

 

Circulació dins del centre 

En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un 

grup estable. Quan coincideixin més d'un grup de convivència estable cal 

mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres. 

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. 

 

Horaris 

Els horaris per al curs escolar 21-22 es mantindran igual a excepció de: 

- Els alumnes de 2n a 4t ESO sortiran els dilluns a les 16.30. 

- Els alumnes de 1r de BATX sortiran els dilluns a les 13:30h i  tindran classe 

d’Educació Física els dilluns a la tarda. 
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6. ALTRES ACTIVITATS 

Acollida matinal 

Les acollides de matí o tarda no es consideren activitats extraescolars, ja que en 

alguns casos les famílies en fan un ús puntual. Per tant, durant aquests espais 

d'acollida, cal garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i 

mascareta, sempre que el nombre d'alumnat participant no permeti agrupar-se 

en grup estable de convivència, assimilant el grup al de l'horari lectiu. 

ES PROCEDIRÀ DE LA SEGÜENT FORMA: 

 Els pares o acompanyants  deixaran els nens/es a la porta d’entrada.  

 La persona responsable de la sala d’acollida disposarà de gel 

hidroalcohòlic perquè els alumnes, abans d’entrar, puguin fer la 

higiene de mans. 

 En cas d’arribar abans de les 7:50h  s’esperaran a la zona de la barana 

del carrer mantenint sempre la distància de seguretat fins que  arribi 

la persona responsable. 

 El monitor és qui a l’hora indicada (segons horaris d’entrada dels 

alumnes) acompanyarà els diferents alumnes a la zona corresponent 

per on hagin d’accedir a les seves aules.  

 Es prioritza l’activitat a l’aire lliure. 

 

Sortides i colònies 

Les sortides i colònies es faran amb les adaptacions que calgui, ateses les  

mesures de prevenció i seguretat sanitària, d’acord amb el Pla sectorial vigent. 

  

Extraescolars 

Del 13 de setembre de 2021 al 17 de juny de 2022. 

Les activitats escolars es faran amb les adaptacions que calgui, ateses les  

mesures de prevenció i seguretat sanitària, d’acord amb el Pla sectorial vigent.  

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
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Participació de les famílies als centres educatius 

 

Reunions i entrevistes amb les famílies 

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser 

preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el 

centre pot valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti 

l'aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es 

puguin fer en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de 

la mascareta i la distància física recomanada de les persones assistents, i aplicar 

les mesures d'higiene i prevenció. És preferible que les persones participants a les 

reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa. 

En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància 

física recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i 

prevenció. 

Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera 

que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les 

mesures sanitàries establertes en cada moment. 

Festes escolars 

Les festes escolars que s'organitzen des del centre en espais interiors han de 

vetllar per garantir l'agrupament en grups estables de convivència. 

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

valorar la participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot 

organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es garanteixi 

la distància entre grups. 

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

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

mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les 

persones participants estiguin vacunades amb la pauta completa 
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7. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 

confinament parcial o tancament del centre. 

 

En cas de confinament, s’establirà un contacte estret i proper amb les famílies i 

els alumnes. Es proposarà un pla de classes online en funció de la situació. 

Els alumnes tindran diferents contactes amb els professors, especialistes i tutors, 

depenent dels cursos, a través de videoconferència, en gran grup o en grups 

més reduïts, segons les activitats a realitzar i/o les necessitats dels alumnes. 

 

Un cop per setmana, el/la tutor/a tindrà una trobada en grup amb els seus 

alumnes per conèixer la seva situació personal i familiar, on també es faran les 

activitats programades en el PAT (pla d’acció tutorial). S’establiran canals de 

comunicació amb les famílies per tal l’acompanyar-les i assessorar-les. 

Les trobades individuals amb les famílies es podran fer des de diferents vies:  

 Per correu electrònic, com a eina principal de comunicació.  

 Per telèfon o per videoconferència. 

Aquestes podran ser sol·licitades o bé pel tutor/a o per la família.  

D’aquesta manera es pretén fer un acompanyament i un seguiment als alumnes 

en el seu procés d’aprenentatge i del seu estat emocional. 

En el cas en què: 

Un/a alumne/a està confinat/da. 

A Infantil i Primària se seguirà treballant mitjançant les tasques que se li aniran 

penjant al classroom. 

Es faran les connexions seguint l’horari habitual del grup classe al qual pertany 

l’alumne/a confinat, llevat les hores de pati i E.Física. Aquestes connexions es 

faran mitjançant la plataforma Classroom, acordant dies i hores en funció de la 

situació en que es trobi l’alumne/a. 
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El mestre/a responsable de la matèria a impartir serà l’encarregat de gestionar 

les connexions, però serà el/la tutor/a qui concreti els horaris d’aquestes 

connexions amb les famílies. Es podran fer de manera individual o bé amb tot el 

grup, segons criteri del professorat.  

 

A l’ESO i Batxillerat se seguirà treballant mitjançant les tasques penjades al 

Classroom. 

Se seguirà l’horari habitual amb connexions amb els docents que imparteixen 

les diferents matèries i amb el/la tutor/a.  

Els professors responsables de cada matèria seran els encarregats de convocar 

l’ alumne/a a la videoconferència. 

Tot el grup estable es troba confinat.  

A Infantil i a Primària,  es faran les connexions seguint l’horari habitual del grup 

classe, mitjançant la plataforma Classroom,  llevat les hores de pati i E.Física.  

El mestre/a responsable de la matèria a impartir serà l’encarregat de convocar 

aquestes connexions. En cas que algun alumne/a no pugui assistir a la classe 

online, serà la família qui informi al tutor/a de la seva absència per poder-la 

justificar. Aquest serà el responsable de comunicar-ho a la resta de professors 

del grup. Aquestes directrius podran modificar-se en funció de les necessitats de 

l’alumnat  i del professorat, tenint en compte les indicacions del Departament 

d’Ensenyament. 

A ESO i Batxillerat, es faran les connexions seguint l’horari habitual del grup 

classe, mitjançant la plataforma Classroom. 

Els professors responsables de cada matèria seran els encarregats de convocar 

l’alumnat a la videoconferència des del Classroom. 

Desitgem que, en cas que s’hagi de fer treball en línia, els nostres alumnes 

segueixin aprenent i gaudint de l’escola. 
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En el cas d’un confinament de tota l’escola es faran les connexions seguint 

l’horari habitual del grup classe, mitjançant la plataforma Classroom. 

S’establirà el seguiment de l’assistència dels alumnes a les classes online i de 

possibles incidències que puguin haver. Cada tutor/a disposarà d’aquesta 

informació per poder comunicar-la a les famílies. 

El tutor/a de cada grup serà el responsable del seguiment del seu grup en 

coordinació amb tot l’equip de professors. 

Es vetllarà per a que cada alumne pugui seguir el curs online en les millors 

condicions possibles. 

S’establirà una comunicació personal a través del correu electrònic o via 

telefònica, on s’informarà les famílies del progrés del seu fill/a. També s’informarà 

de les qualificacions obtingudes en finalitzar el trimestre. 

Es proporcionaran orientacions i eines que puguin ajudar les famílies i els/les 

alumnes en el seu aprenentatge. 

 

Alumnat NESE. 

El Departament d’orientació coordinarà la intervenció i seguiment dels alumnes 

que tenen necessitats educatives especials. 

Els alumnes que rebin atenció individualitzada tindran connexions via  Meet amb 

el/la professor/a de reforç seguint l’horari habitual. 

 

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l'evolució de la 

pandèmia i del Pla de vacunació 

 


