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A. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui desenvolupar  amb les 
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al Col·legi, la correcta 
gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat. 
 
Els documents amb normativa i recomanacions dels Departaments d’educació i el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya que hem utilitzar per elaborar el present pla són els següents: 
 
1. Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius  en el marc de la pandèmia.(setembre de 

2021) Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
 

2. Gestió de casos covid-19 als centres educatius. (03-09-2021) 
Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 
3. Aclariments per a la gestió de casos covid als centres educatius.  (10-09-2021) 

Intranet - Portal de centre. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. 
 
4. Pla d’actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu: 

extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives (11-10-2021) Generalitat de Catalunya. 
 

5. Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars (25-
03-2020) Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 
Com a escola ens plantegem treballar amb la màxima normalitat possible. Volem donar continuïtat a 
l’aprenentatge, tal com hem fet sempre, aplicant les mesures sanitàries de protecció. 
 
El Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (maig de 2021) 
ens diu:  
 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. 
 
Amb les mesures que proposem i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat 
educativa, el Col·legi ha de continuar sent espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera 
segura i confortable.  
 
Per nosaltres, la salut dels alumnes, l’equip docent i altres persones treballadores del centre és una 
prioritat. Per això, totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 
traçabilitat de casos i contactes.  
 
L’assistència al Col·legi permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. La proposta 
actual vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat de l’alumnat i personal docent i no docent 
del nostre centre. 
 
Els canvis més significatius pel que fa a la gestió de casos als centres respecte al curs passat venen marcats 
per la vacunació i pel fet d'haver passat o no la malaltia, per tant les novetats afecten especialment 
l'alumnat a partir dels 12 anys. 
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Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors amb rinorrea, 
odinofàgia (dolor provocat en empassar) 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. 

 
Totes les mesures proposades en aquest Pla seran vigents al llarg del curs escolar 2021-22  en coherència 
amb la realitat del centre educatiu i del nostre entorn. La proposta és que el marc d’actuació sigui fàcilment 
adaptable si en canvia el context epidemiològic. 
 
Aquest Pla d’actuació, que garanteix totes les mesures de seguretat establertes, es porta a terme amb els 
recursos disponibles identificats en el propi pla.  
 
El Pla d’actuació s'ha elaborat amb l'assistència de la Inspecció d’Educació i resta a la seva disposició. El 
Consell Escolar ha estat informat de l'elaboració d'aquest Pla que, a més es troba publicat a l’espai web del 
Col·legi. 
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B. PLA GENERAL D’ORGANITZACIÓ 
 
1. CONCRECIÓ DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
El Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (maig de 2021) 
fixa dos pilars fonamentals per al control de la pandèmia que són reduir de la transmissió del virus i  
millorar de la traçabilitat dels casos. 
 
Per assegurar aquests dos objectius es fa èmfasi en tres blocs de mesures relacionades entre sí: 

1. El treball en grups de convivència i socialització estables (veure apartat 3) 
2. Les mesures de prevenció personal  
3. La ventilació, neteja i desinfecció (veure apartat 13) 

 
El Col·legi disposa de cartells i infografies col·locats en llocs visibles i estratègics recordant la importància 
de seguir les mesures de prevenció, sobre tot en el distanciament físic, el rentat de mans i la utilització 
correcta de la mascareta. 
 

1.1 GRUPS ESTABLES i RÀTIOS DE CADA GRUP-CLASSE. 
 
En l’acció educativa presencial, prioritzem l’organització en grups de convivència estable (GCE). Un GCE 
és un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització 
de les persones que l'integren. 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. 
 
L’organització entorn a grups de convivència estables exclusivament està indicat per tal de facilitar la 
traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius. Això permet que no sigui necessari 
requerir la distància física interpersonal i, en funció de la situació específica de la pandèmia, l’ús de la 
mascareta, en aquests grups de convivència estables. 
 
El GCE es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això 
permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 
metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable. En 
aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta importància fer esforços organitzatius per 
garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 
 
En el cas 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. 
 
En el cas del professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius i de centres de formació de persones 
adultes 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. 
 
Els grups de matèries optatives d'educació secundària i postobligatòria i l'ensenyament de la religió 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. 
 
 

1.2 DISTANCIAMENT FÍSIC. 
 
El Departament d’Educació ha dotat als centres d’hores de docents extres en funció dels criteris que ha 
considerat. Al Col·legi han assignat un docent extra a infantil i primària i una altre a secundària. Amb 
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aquest recurs i la disponibilitat d’espais hem conclòs que la disminució de ràtios dels grups-classe és 
inviable. Per això, en el Pla d’organització per a l’obertura del Col·legi, hem optat per les mateixes mesures 
que van funcionar correctament el curs passat: 
 

 Mantenir les ràtios habituals dels diversos grups-classe. 

 Extremar les mesures d’higiene i seguretat, especialment l’ús de mascaretes. 

 Reforçar les àrees per assegurar la continuïtat de la docència en qualsevol dels escenaris. 
 
Tot i així, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix 
en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en 
qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels 
grups de convivència estables. 
 

 En general els infants i joves disposen d’un espai superior als 2,5 m2 per mantenir la distància física. 

 En cada aula d’un grup estable de convivència s’assegura, en la distribució de l’alumnat, la màxima 
distància interpersonal possible. 

 En tot cas, l’ús de la mascareta garanteix les mesures de seguretat quan no es pot mantenir la distància 
mínima. 

 
 

1.3 HIGIENE DE MANS I AMPOLLES PER BEURE. 
 
Respecte a la higiene de mans que han de seguir tant els alumnes com els professionals del centre educatiu 
seguirem les següents pautes: 
 

1.3.1  ALUMNAT 

 
En infants i adolescents requerirem el rentat de mans: 

 A l’arribada i a la sortida del Col·legi 

 Cada vegada que entri o surti de l’aula: 
 Abans i després dels àpats, 
 Abans i després d’anar al WC, 
 Al sortir i al retornar de l’esbarjo... 

 
1.3.2 PERSONAL DEL CENTRE 
 
En el cas del personal que treballa al Col·legi, el rentat de mans es durà a terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

 Cada vegada que entri o surti d’una aula: 
 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments dels infants i dels propis 
 Abans i després d’acompanyar un infant al WC 
 Abans i després d’anar al WC 
 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)... 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 
Als accessos al centre i a cadascuna de les aules hi ha dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
 
A totes les aules de l'etapa d’educació infantil (3-6 anys), als lavabos de cada aula o de cada pis i dels patis 
hi ha diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 
 
Tot l’alumnat ha de portar una ampolla d’aigua, convenientment retolada amb el nom, perquè no podrà 
beure directament del broc de les aixetes (excepció: l’alumnat d’infantil ha de disposar del seu propi got 
que es portarà cada dia a casa per netejar-lo). 
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1.4 MASCARETES 
 
1.4.1  ALUMNAT 

 
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, l'ús de 
la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és el següent.  
 

 Caldrà que tot l’alumnat i el personal del centre portin la mascareta posada en tots els 
desplaçament per l’interior del centre i en tots els altres espais comuns (excepció: alumnat 
d’infantil dins de l’aula del seu grup estable de convivència quan les condicions epidemiològiques ho 
permetin). 

 A l’educació infantil els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi 
sense limitacions i, per tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran 
de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. 

 A partir de l’Educació primària i a secundària i batxillerat la mascareta és obligatòria per a tot 
l’alumnat en tot el recinte escolar, també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. 

 A l'espai del pati permetrem la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la 
mascareta. 

 L’alumnat ha de portar dues mascaretes de recanvi, una a la pròpia bossa i una que es guardarà 
al Col·legi. 

 
Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del curs segons l'evolució de la pandèmia i l'augment 
dels percentatges de vacunació. 
 
1.4.2 PERSONAL DEL CENTRE 

 

 Ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents, administratius i 
personal subaltern i de suport): al Pla d’actuació s’especifica que l’ús de mascaretes en persones 
adultes és recomanable en el marc dels grups estables i obligatòria fora d’aquests grups. En aquest 
moment es proposa que, de la mateixa manera que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de 
mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes 

 El personal docent i no docent haurà de portar la mascareta sempre, excepte quan estigui en un 
espai de treball individual. 

 Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu 
ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. Aquesta 
indicació es podria revisar segons les dades de l’evolució de la pandèmia i/o dels contagis en els 
centres educatius per a aquestes edats. 

 Tipus de mascareta: al Pla d’actuació es proposa l’ús de mascareta higiènica amb compliment de 
norma UNE. Per al personal docent i no docent, l’escola disposa de mascaretes higièniques amb 
compliment norma UNE. 

 

1.5 REQUISITS D’ACCÉS AL COL·LEGI 
 
Podran accedir al centre educatiu les persones: 
 

 amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb qualsevol altre quadre 
infecciós1. 

 

 no convivents o contacte estret amb positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 
10 dies anteriors. 

 
 

                                                      
1  L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 
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Els requisits específics d’accés al centre són: 

 
1.5.1 ALUMNAT 

 
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no 
tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de 
símptomes. 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 Febre o febrícula per sobre de 37’5oC  

 Tos  

 Dificultat per respirar  

 Mal de coll2  

 Refredat nasal 2 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

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

 Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de 
covid-19 no poden venir al Col·legi. 

 

 Tampoc no hi poden venir les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la 
covid-19 en els darrers 6 mesos, i 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.  
 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 venir al Col·legi 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. 

 

 Els alumnes o el personal del Col·legi 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. 

 

 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 Col·legi. 

 

 No es pot venir a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 
situacions: 

 Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

                                                      
2
  Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants, només s’haurien de considerar 

símptomes potencials de COVID-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 
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 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
 
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o 
persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat 
educativa presencialment al centre  Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren 
malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19: 
 

 malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 
tractaments immunosupressors); 

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

 malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic); 

 altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en 
adolescents...). 

 
La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada per a l'alumnat que no s’ha 
reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris3 per a l’atenció personalitzada de 
l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19: 
 
A) Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19 
 
B) Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada vulnerabilitat 
enfront de la covid-19 
 
 
1.5.2 PERSONAL DEL CENTRE 
 
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants i que tingui risc 
elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals del 
centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties 
cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbid4a o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia 
cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia 
neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o 
càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup 
de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi. També caldrà preveure els 
requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la 
gestió de vulnerabilitats i/o contactes.  

 
 
1.6 CONTROL DE SÍMPTOMES 
 
Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels i filles. A l'inici del curs, han de signar una 
declaració responsable a través de la qual: 
 

 han de fer constar que son coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això 
comporta, i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment; 

 es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-

                                                      
3
  En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d’atenció a aquest alumnat. 
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ho immediatament als responsables del Col·legi, a través del correu infocovid@claretbarcelona.cat, 
per poder prendre les mesures oportunes. 

 

 Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes. La família o, si escau, el mateix 
alumne o alumna, ha  de comunicar al centre si s’ha presentat febre o algun altre símptoma. 

 
En funció de la situació epidemiològica es pot considerar la implementació d’altres mesures addicionals.  
 
Tenim habilitat una persona i un canal de comunicació responsable de coordinar tota la informació i gestió 
de casos relacionats amb la COVID-19: 

 
Coordinació COVID-Claret: 

Rebeca Cangas 

infocovid@claretbarcelona.cat 
 
 

1.7 PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL 
 
L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a 
molts infants i adolescents. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o 
l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia  poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i 
adolescents 
La pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són 
imprescindibles en qualsevol context: 

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

 Actuar amb responsabilitat per a protegir els més vulnerables. 

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 
  

mailto:infocovid@claretbarcelona.cat
mailto:infocovid@claretbarcelona.cat
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2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 
Com hem explicat en l’apartat 1.1, un grup estable de convivència és un grup-classe d'alumnes amb el seu 
tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. 
 

 El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants 
dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del sistema 
sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. 

 
A continuació, per nivells, enumerem els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022. 
 

2.1 A L’EDIFICI NOU 
 

GRUP 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

 

ALTRES DOCENTS 
que intervenen 

(amb mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 
educativa, 

que intervé 
en aquest 

grup 

Personal d’atenció 
eductiva que intervé 

puntualment en aquest 
grup 

(amb mesures de 
seguretat 

ESPAI 
estable 
d’aquest 

grup 

P3A 21 
1 

Silvia López 
3 

anglès, música, reforç, 
 

4  
monitor/a menjador i 
piscina, TEI (pràct.) i 

DOP 

Aula 13 

P3B 22 
1 

Maria Ribas 
3 

anglès, música, reforç, 
 

4  
monitor/a menjador i 
piscina, TEI (pràct.) i 

DOP 

Aula 14 

P3C 22 
1 

Gemma 
Escriche 

2/3 
anglès, música, reforç, 

 

4  
monitor/a menjador i 
piscina, TEI (pràct.) i 

DOP 

Aula 15 

P4A 18 
1 

Anna Torres 
3/4 

anglès, música, reforç, 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 23 

P4B 19 
1 

Meritxell 
Sánchez 

2/3 
anglès, música, reforç, 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 24 

P4C 17 
1 

Olga García 
4 

anglès, música, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 25 

P4D 20 
1 

Isabel 
Esteban 

3/4 
anglès, música, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 26 

P5A 21 
1 

Cristina Mora 
3/4 

anglès, música, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 22 

P5B 25 
1 

Montse 
Vilanova 

3/4 
anglès, música, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 31 

P5C 24 
1 

Anabel 
Miguel 

3/4 
anglès, música, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 38 

P5D 23 
1 

Neus Marí 
3/4 

anglès, música, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 36 

1EPA 23 
1 

Berta Tarragó 

3 
EF, música, lectura, 

reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 32 
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1EPB 22 
1 

Cristina López 

4 
EF, música, castellà, 

lectura, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 33 

1EPC 20 
1 

Bet Brasó 

4 
EF, VIP, música, anglès, 

reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 34 

1EPD 22 
1 

Marta Vergé 

3 
EF, música, lectura, 

reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 35 

2EPA 23 
1 

M.José 
Pifarré 

5 
EF, VIP, anglès, castellà, 

reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 42 

2EPB 24 
1 

Mireia 
Vázquez 

3 
Interioritat, religió 

català, lectura, castellà, 
música, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 43 

2EPC 22 
1 

Santi Arbusà 

4 
EF, VIP, castellà, 
música, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 44 

2EPD 22 
2 

Cristina Culell 
Maria Lorente 

2 
EF,  música, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 45 

3EPA 22 
1 

Encarna 
Jutglà 

6 
música, VIP, CD, EF, 

anglès, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 47 

3EPB 22 
1 

Lourdes Mora 

6 
música, VIP, CD, EF, 

castellà, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 56 

3EPC 22 
1 

Mireia Llovet 

5 
religió, VIP, CD, EF, 

anglès, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 57 

3EPD 22 
1 

Marc Elias 

5 
música, religió, castellà, 
VIP, CD,  anglès, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 58 

4EPA 24 
1 

Juanjo 
Soriano 

5 
música, VIP, CD,  

anglès, reforç 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 53 

4EPB 25 
1 

Mireia Torras 
3 

VIP i anglès, CD,  EF 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 54 

4EPC 25 
1 

Maria 
Cayuela 

4 
música, CD, EF, reforç 

 
3 

monitor/a menjador i 
piscina i DOP 

Aula 55 

4EPD 25 
1 

Jesús Cubero 

4 
música, VIP i anglès, CD, 

reforç i religió 
 

3 
monitor/a menjador i 

piscina i DOP 
Aula 52 
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2.2 A L’EDIFICI VELL 
 

GRUP 
NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

 

ALTRES DOCENTS 
que 

intervenen(amb 
mesures de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 

educativa, que 
intervé en 

aquest grup 

Personal d’atenció 
eductiva que 

intervé 
puntualment en 

aquest grup (amb 
mesures de 
seguretat 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

5EPA 25 
1 

Albert Prades 

5 
música, EF, CD,  
anglès, reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 11 

5EPB 25 
1 

Anna Maronda 

6 
música, castellà, 
religió, EF, CD, 

reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 03 

5EPC 24 
1 

Paula Miras 

5 
música, EF, CD,  
anglès, reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 02 

5EPD 25 
1 

Núria Cucurella 

6 
música, EF, 

castellà, religió, 
CD, reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 01 

6EPA 25 
1 

Sílvia González 

6 
religió, castellà, EF, 
música, CD, reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 51 

6EPB 24 
1 

Joan Pallarés 

6 
religió, música, EF, 
CD,  anglès, reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 52 

6EPC 24 
1 

Olga Salarich 

5 
religió, música, CD,  

anglès, reforç 
 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 49 

6EPD 24 
1 

Óscar Calle 

5 
Castellà i EF, 
música, CD,  

religió, reforç 

 

3 
monitor/a 

menjador i piscina i 
DOP 

Aula 48 

1ESOA 34  12  
monitor/a 

menjador i piscina 
Aula 45 

1ESOB 33  12  
monitor/a 

menjador i piscina 
Aula 46 

1ESOC 33  12  
monitor/a 

menjador i piscina 
Aula 47 

2ESOA 31  13/14  
monitor/a 

menjador i piscina 
Aula 41 

2ESOB 31  13/14  
monitor/a 

menjador i piscina 
Aula 42 

2ESOC 31  13/14  
monitor/a 

menjador i piscina 
Aula 43 

3ESOA 30  15 /16  
monitor/a 
menjador 

Aula 31 

3ESOB 30  14 /15  
monitor/a 
menjador 

Aula 32 

3ESOC 30  14/15  
monitor/a 
menjador 

Aula 33 
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4ESOA 31  10 /13  
monitor/a 
menjador 

Aula 21 

4ESOB 31  10 /13  
monitor/a 
menjador 

Aula 22 

4ESOC 32  10 /13  
monitor/a 
menjador  

Aula 23 

1BATA 30  6 /10  
monitor/a 
menjador 

Aula 37 

1BATB 26  6 /10  
monitor/a 
menjador  

Aula 39 
bis 

1BATC 27  6 /10  
monitor/a 
menjador 

Aula 38 

2BATA 29  6 /10  
monitor/a 
menjador 

Aula 36 

2BATB 24  5 /9  
monitor/a 
menjador 

Aula 35 

 

 Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes mesures. La 
distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. 
 

 En les matèries optatives d’ESO i Batxillerat, que comporten la barreja d’alumnes de diferents grups-classe, 
mantindrem els diferents subgrups separats per GCE amb distància de seguretat i utilitzaran sempre la 
mascareta. 

 
 S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES DELS 

QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 

(nombre d’hores 

o sessions 

setmanals) 

OBSERVACIONS 

2n ESO 

Francès A 2n A, B, C 1 (Judith Figuerola) 2  

Francès B 2n A, B, C 1 (Anna Riba) 2  

Aprenem pensant de 
la lletra a la paraula 

2n A, B, C 1 (Pep Perpinyà) 2  

Competències que 
sumen 

2n A, B, C 1 (Martina Albir) 2  

3r ESO 

Francès A 3r A, B, C 1 (Judith Figuerola) 2  

Francès B 3r A, B, C 1 (Anna Riba) 2  

Emprenedoria 3r A, B, C 
1  (Josep Ll. 

Campillo) 
2  

Cultura Clàssica 3r A, B, C 1 (Eduard Vázquez) 2  

4t ESO 

Francès 4t A, B, C 1 (Judith Figuerola) 3  

Llatí 4t A, B, C 1 (Eduard Vázquez) 3  

Filosofia 4t A, B, C 1 (Oriol Ràfols) 3  

Biologia 4t A, B, C 1 (Anna Clavaguera) 3  

Biologia 4t A, B, C 1 (Anna Clavaguera) 3  

Física i Química 4t A, B, C 1 (Judith Pla) 3  

Física i Química 4t A, B, C 1 (Joan Esteban) 3  
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Tecnologia 4t A, B, C 
2 (Martina Albir / 

Thais Soler) 
3  

Economia 4t A, B, C 1 (Mercè Fitó) 3  

Economia 4t A, B, C 1 (Mercè Fitó) 3  

Economia 4t A, B, C 
1  (Josep Ll. 

Campillo) 
3  

Visual i Plàstica 4t A, B, C 1 (Roser Ferrer) 3  

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 

(nombre d’hores 

o sessions 

setmanals) 

OBSERVACIONS 

1r BAT 

Matemàtiques 1r A, B, C 1 (Judit Pla) 4  

Matemàtiques 1r A, B, C 1 (Joan Esteban) 4  

Matemàtiques CCSS 1r A 1 (Martina Albir) 4  

Física 1r A, B, C 1 (Joan Esteban) 4  

Física 1r A, B, C 1 (Albert Martínez) 4  

Biologia 1r C 1 (Anna Clavaguera) 4  

Tecnologia Industrial 1r B 1 (Thaïs Soler) 4  

Cultura Audiovisual 1r A, B, C 
2 (Roser Ferrer/Pere 

Parés) 
4  

Història 
Contemporània 

1r A 1 (Roger Vilarrúbia) 4  

Francès 1r A, B, C 1 (Judit Figuerola) 2  

2n BAT 

Matemàtiques 2n A, B 1 (Robert Vilella) 4  

Matemàtiques CCSS 2n A, B 1 (Judith Pla) 4  

Física 2n A, B 1 (Joan Esteban) 4  

Biologia 2n A, B 1 (Anna Clavaguera) 4  

Química 2n A 1 (Albert Martínez) 4  

Tecnologia Industrial 2n A, B 1 (Thaïs Soler) 4  

Cultura Audiovisual 2n A, B 1 (Roser Ferrer) 4  

Economia 2n B 1 (Mercè Fitó) 4  

Geografia 2n A, B 1 (Roger Vilarrúbia) 4  

Història de l’art 2n A, B 1 (Anna Riba) 4  
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3. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB 
NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

 
El tutor/a és el responsable del seguiment de l’alumnat NESE, que té un Pla individualitzat o un protocol i 
que requereixin suports específics i seguiment més proper, en coordinació amb la resta de l’equip docent i 
de l’assessorament del departament d’orientació psicopedagògica (DOP) de l’escola. 
 

 Per poder dur a terme l’atenció educativa més efectiva, atenent al principi d’inclusivitat i per mantenir 
el grup estable, prioritzarem fer els suports dintre de l’aula del grup-classe utilitzant mascareta. 

 
Davant un escenari d’ensenyament online: 
 

 El DOP orientarà l’equip docent per al treball amb els alumnes que tenen un PI o un protocol. 
 

 A Infantil i Primària farem el seguiment dels alumnes NESE en grups petits, principalment en el treball 
de les àrees instrumentals. 

 

 Farem servir sistemes de comunicació simplificats per aquests alumnes i les seves famílies per tal de 
garantir un millor acompanyament. 
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4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 
 
En aquest apartat exposem quants llocs d’accés al Col·legi disposem i quins grups hi accedeixen. Posem 

també l’horari d’entrada i de sortida de cada grup. 

 

El nostre centre està ubicat al Carrer Sant Antoni Ma Claret, 49 de Barcelona. Disposa de 5 accessos al 

carrer identificats en el document amb els següents noms: 

• la porta principal (cantonada Pare Claret / Sicília), 

• la porta petita Sicília (porta del carrer Sicília al costat de l’Esportiu Claret), 

• la porta dreta església (al costat dret de l’Església al carrer Pare Claret), 

• la porta esquerra església (al costat esquerra de l’Església al carrer Pare Claret), i 

• la porta parvulari (cantonada Pare Claret / Nàpols). 

 

 Durant les entrades i les sortides caldrà portar la mascareta a l’entrada a l’escola. 

 

 Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. 

 

GRUP ACCÉS ENTRADA 
HORA 

D’ENTRADA  
ACCÉS SORTIDA HORA DE SORTIDA 

P3 ABC 

 Matí: Porta esquerra església 
acompanyats per un adult. 

 Tarda: Porta parvulari acompanyats per 
un adult. 

Matí: 8.40h 
Tarda:15.00h 

 Porta parvulari 
acompanyats per un 
adult. 

Migdia:12.30h 
Tarda: 16.50-17.00h 

P4 ABCD  
 Porta parvulari acompanyats per un 

adult  (NOMÉS al setembre als matins). 

Matí: 8.30h 
Tarda: 15.00h 

 Porta parvulari 
Tarda: acompanyats per 
un adult. 

Migdia: 12.30h 
Tarda: 16.45 -17.00h  

P5 ABCD 
 Matí: Porta esquerra església fins el pati. 

 Tarda: Porta parvulari. 

Matí: 8.30h 
Tarda: 15.00h 

 Porta parvulari 
Tarda: acompanyats per 
un adult. 

Migdia: 12.30h 
Tarda: 16.40-17.00h 

1r  ABCD  Porta  esquerra església fins el pati. 
Matí: 8.20h 
Tarda: 14.50h 

 Porta esquerra església. 
Migdia: 12.30h 
Tarda: 16.50h 

2n ABCD  Porta parvulari fins el pati. 
Matí: 8.20h 
Tarda: 14.50h 

 Porta esquerra església. 
Migdia: 12.30h 
Tarda: 17.00h 

3r ABCD 
 Matí: Porta dreta església fins a l’aula. 

 Tarda: Porta esquerra església. 

Matí: 8.30h 
Tarda: 14.50h 

 Porta dreta església 
Migdia: 12.30h 
Tarda: 17.00h 

4t ABCD 
 Matí: Porta dreta església fins a l’aula. 

 Tarda: Porta esquerra església. 

Matí: 8.20h 
Tarda: 14.50h 

 Porta dreta església. 
Migdia: 12.30h 
Tarda: 16.50h 

5è ABCD  Porta principal fins a l’aula. 
Matí: 8.25h. 
Tarda: 14.50h 

 Porta principal 
Migdia: 12.30h 
Tarda: 16.55h 

6è ABCD 
 Matí: Porta petita Sicília fins a l’aula. 

 Tarda: Porta principal. 

Matí: 8.20h 
Tarda: 14.50h 

 Matí: Porta principal. 

  Tarda: Porta petita 
Sicília. 

Migdia: 12.30h 
Tarda: 16.50h 

1r ESO ABC  Porta dreta església fins el pati. 
Matí: 7.50h 
Tarda: 14:55h 

 Porta principal 
Migdia: 13:30h 
Tarda: 17:00h 

2n ESO ABC  Porta dreta església fins el pati. 
Matí: 7.50h 
Tarda: 14:55h 

 Porta principal 
Migdia: 13:30h 
Tarda: 17:00h 

3r ESO ABC  Porta principal. 
Matí:  7.50h 
Tarda: 14:55h 

 Porta principal 
Migdia: 13:30h 
Tarda: 16:50h 

4t ESO ABC  Porta principal. 
Matí: 7.50h 
Tarda: 14:55h 

 Porta principal 
Migdia: 13:30h 
Tarda: 16:50h 

1r BATX AB 
 Matí: Porta petita Sicília. 

 Tarda: Porta principal. 

Matí:  7.50h 
Tarda: 14:55h 

 Matí: Porta principal. 

  Tarda: Porta petita 
Sicília. 

Migdia: 13:30h 
Tarda: 17:00h 

2n BATX AB 
 Matí: Porta petita Sicília. 

 Tarda: Porta principal.. 

Matí:  7.50h 
Tarda: 14:55h 

 Matí: Porta principal. 

  Tarda: Porta petita 
Sicília. 

Migdia: 13:30h 
Tarda: 17:00h 
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A l’entrada a l’escola, 

• Es prega la màxima puntualitat. 
 
• L’alumnat que arribi amb retard: 

 de P3, P4 i P5 accedirà al centre a partir de les 9.00h per la porta del parvulari. Fora d’aquest 
horari, per situacions excepcionals, cal trucar a l’intèrfon de la classe i un únic adult  acompanyarà 
l’alumne a l’aula. 

 de 1r i 2n d’EP accedirà per la porta del parvulari després de l’entrada de tots els altres grups. Un 
cop tancada aquesta porta, l’accés es farà per la porta principal. 

 de 3r EP a 2n batxillerat accedirà per la porta principal després de l’entrada de tots els altres grups. 
 

A la sortida de l’escola, 

• L’alumnat ha de baixar directament quan sigui la seva hora de sortida i no esperar-se a passadissos, 

escales o espais comuns. 

 

• Cal evitar les aglomeracions a la sortida de l’escola. Els espais de sortida han de quedar lliures. 

 

Ús dels 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 limitat.  
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5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 

El nostre centre disposa de 4 espais de pati: 

• el pati de l’edifici vell, 

• el pati de l’edifici nou, 

• el pati del terrat de l’edifici vell, i 

• el pati del terrat de l’edifici nou. 

 

 Al pati es permet la interacció de diferents grups de convivència estable fent ús de la mascareta. 

 

 Esmorzar: 

 Infantil i primària el farà a les aules. 

 L’alumnat d’’ESO esmorzarà al pati mantenint el grup estable abans de l’esbarjo lliure. 

 

 Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de pati, 

farem els següents torns: 

 

GRUP PATI HORARI 

P3 ABC  Pati terrat edifici nou  10.00h. a 10.45h. 

P4 i P5  Pati edifici nou  9.55h. a 10.25h. 

1r i 2n d’EP  Pati edifici nou  10.30h. a 11.00h. 

3r, 4t, 5è i 6è d’EP 
 Pati edifici vell 

 Pati terrat edifici vell 
 10.30h. a 11.00h. 

1r i 2n ESO ABC 
 Pati edifici vell 

 Pati terrat edifici vell 
 10.00h. a 10.30h. 

3r i 4t ESO ABC 
 Pati edifici nou 

 Pati edifici vell 
 11.00h. a 11.30h. 

1r i 2n BAT AB (Fora del centre)  11.00h. a 11.30h. 
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6. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 
 
El servei de menjador escolar, que inclou l'àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l'activitat 
lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s'organitza en els espais habilitats a tal efecte.  
 

El nostre centre disposa de 3 espais de menjador: 

• dos a nivell del pati de l’edifici vell. Amb 163 (gran) i 86 places (petit) respectivament), i 

• un a l’edifici nou (amb 228 places + 30 en un espai diferenciat). 

 

6.1 ALUMNAT 
 

 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. 

 

 Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de 
menjador, farem els següents torns: 

 
 

GRUP HORA DE DINAR 

P3 ABC 12.15h. (Espai P3 del menjador infantil) 

P4 ABCD 12.30h. (Espai P4 del menjador infantil) 

P5 ABCD 12.40h. (Espai P5 del menjador infantil + menjador petit 

1r EP ABCD 13.45h. (Menjador infantil – Espai 1r) 

2n EP ABCD 13.50h. (Menjador infantil – Espai 2n) 

3r EP ABCD 12.35h. (Menjador gran del edifici vell) 

4t EP ABCD 12.35h. (Menjador gran del edifici vell) 

5è EP ABCD 13.30h. (Menjador gran del edifici vell) 

6è EP ABCD 13.30h. (Menjador gran del edifici vell) 

1r ESO ABC 13.30h. (Menjador petit del edifici vell) 

2n ESO ABC 13.30h. (Menjador petit del edifici Vell) 

3r ESO ABC 13.30h. (Menjador petit del edifici Vell) 

4t ESO ABC 13.30h. (Menjador petit del edifici Vell) 

Batxillerat 13.30h. (Menjador petit del edifici Vell) 

 
 
 

 Els alumnes estaran agrupats preferentment per grups estables de convivència amb el distanciament 
necessari entre grups. 

 

 La neteja de mans es realitzarà abans i desprès de dinar i durant l’estona de lleure a les classes o punt 
de trobada amb els mestres. 
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 Al menjador gran, el personal de cuina, amb guants, donarà la safata, coberts i gots al grup de 
convivència i la deixaran a la línia de servei a mida que vagin passant per la mateixa. L’alumnat, passarà 
per la línia de servei, respectant la distancia de seguretat i amb la mascareta, on li hi serviran el dinar 
 

 L’alumnat a partir de 5è d’EP amb al·lèrgia/intolerància donarà la targeta  corresponent i li serviran el 
dinar corresponent junt amb la targeta. 

 

 Quan acaben de dinar el personal de cuina neteja taules i cadires. 
 

 En les activitats posteriors als àpats, que es realitzaran preferiblement a l’aire lliure, com que no 
podem mantenir els grups estables, caldrà portar mascareta. 

 

 També podem utilitzar espais interiors per aquestes activitats. Com que no podem mantenir els grups 
estables en la utilització d’un espai interior, garantirem la separació entre els alumnes de grups 
diferents i caldrà portar mascareta. Organitzarem separadament l’entrada i la sortida dels infants dels 
diferents grups. També garantirem la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la 
seva utilització. 

 

 Per a l’alumnat de P3 faran la migdiada després de dinar amb els seu grups estable a la seva classe,  
garantirem el canvi de llençol cada dia. 

 

 L’alumnat d’Educació primària cal que dugui necesser amb raspall i pasta de dents perquè aquest curs 
recuperem l’hàbit saludable de rentar-se les dents després de dinar. 

 

 Cada monitora passarà llista del seu curs a l’aula corresponent, caldrà portar mascareta. Els monitors 
recolliran i deixaran als nens a l’aula de referència, a excepció de l’alumnat d’ESO que pujarà  ales aules 
respectives.. En el cas de pluja el temps de lleure es farà a la seva aula de referència, les classes d’ESO  
utilitzarà els porxos. 
 

 La bata de menjador de l’alumnat d’infantil (P3, P4, P5) anirà cada dia a la motxilla per fer la neteja a 
casa. L’alumnat de 1r i 2n de primària la portarà a casa els dimecres i els divendres. 
 
 

6.2 PERSONAL DEL CENTRE 
 

 El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador 
escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l'ocupat per 
l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres entre els adults i amb 
l'alumnat. 

 

 El professorat i el personal d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el 
menjador excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat.  
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7. ORGANITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I LA NATACIÓ  
 
• El Col·legi, d’acord amb l’Esportiu Claret, ha optat per mantenir l’Educació Física i la natació amb les 

mesures de seguretat i higiene que estableix la normativa específica per equipaments esportius i la 
normativa pròpia del centres educatius. Aquest curs es poden fer servir de nou els vestidors i les 
dutxes quan fem Educació Física i natació a l’Esportiu. 

 
• Com a norma general, l’alumnat ha de dur posada la mascareta fins el vestuari i fer l’activitat 

mantenint l’aforament que estableix la normativa. 
 
• Per a l’activitat de Piscina, l’alumnat entra a l’Esportiu amb el seu grup classe i ha de respectar les 

normes dels vestuaris i de l’aforament de piscina corresponent a la normativa específica per 
equipaments esportius. 

 
• A Infantil i primària, en els casos que no és possible que els vestuaris siguin utilitzats per un únic GCE, 

se sectoritzarà l’espai tenint els GCE separats. Si es comparteix el vestuari és important registrar els 
GCE que l’han compartit per facilitar la traçabilitat. 

 
• Per a l’activitat d’Educació Física al gimnàs, l’alumnat entra a l’Esportiu amb el seu grup classe i ha de 

respectar les normes dels vestuaris i de l’aforament de la pista esportiva corresponent a la normativa 
específica per equipaments esportius. Cal recordar la dinàmica a seguir els dies de classe d’Educació 
física: 

 
 Cal venir de casa vestits amb roba de carrer i portar una bossa d’esport còmoda de portar i fer 

servir. 
 

 Procureu que sigui prou ample perquè els nens/es puguin posar i treure les seves coses fàcilment, 
que no quedi tot massa just. 

 
 El material per fer la classe és: 

- Samarreta de màniga curta blanca 
- Pantaló curt blau 
- Mitjons d’esport 
- Bambes d’esport netes (exclusives per fer Educació física, no cal que siguin de cap color en 

concret ni que siguin noves però sí que no es facin servir pel carrer) 
- Quelcom per recollir el cabell en aquells alumnes que el tinguin llarg 
- Tovallola 
- Xancletes 
- Roba interior de recanvi 
- Casquet de bany o de dutxa per evitar que es  mulli el cabell (sobretot a l’hivern).  



25 
 

8. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ACOLLIDA I ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
MATÍ I TARDA 
 
 El Col·legi disposa de dos espais per a l’acollida al matí i un a la tarda. 

 

ACTIVITAT GRUPS  
PROFESSIONAL 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES REALITZA 
L’ACTIVITAT 

HORARI 

Acollida matí P3 - P4 - P5 2 Sala psicomotricitat 7.45-8.30h 

Acollida matí 1r i 2n EP 1 Sala psicomotricitat 7.45-8.30h 

Acollida matí 3r - 4t - 5è - 6è EP 1 Biblioteca 7.45-8.30h 
 

Acollida tarda P3 - P4 - P5 - 1r i 2n EP 2 Sala psicomotricitat 17-00-18.00h 

 

 Les acollides de matí, migdia 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. 

 

 Així doncs, a l’espai d’acollida, com que suposa una barreja d’alumnes de diferents grups estables, 

aplicarem la distància de seguretat interpersonal d’1,5 m i, tant el responsable de l’acollida com els 

infants, utilitzaran la mascareta. 

 

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

tant els responsables com els infants portaran les mascaretes. 

 
  Acabat l’horari d’acollida es ventilarà l’espai. 

 

 Fora de l’espai d’acollida, per la tarda, només es quedarà al centre aquell alumnat que realitzi activitats 
extraescolars en el primer torn (a les 17h). 

 

 L’alumnat que realitzi la seva activitat més tard, haurà d’accedir al centre des de l’exterior a l’hora 
determinada. 
 

 La Biblioteca de l’escola, igual que el curs passat, romandrà tancada fins que les mesures d’actuació 
per la pandèmia no permetin reobrir-la. Els alumnes no romandran al pati. 
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9. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
L’organització d’activitats extraescolars segueix les recomanacions establertes en el document: Pla 
d’actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu: 
extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives (11-10-2021) Generalitat de Catalunya. 
 

En general, respecte a activitats extraescolars. es recomana: 

 que hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables. 

 que la composició del grup de participants, anomenat grup constant, sigui el més fixa 
possible per facilitar la traçabilitat, de manera que es constitueixin en un segon grup 
estable sense canvis. 

 Es recomana una ràtio d’entre 10 i 20 participants per grup sempre que sigui possible. 

 L'ús de mascareta és obligatori (a excepció que hi hagi una contraindicació o es faci una 
pràctica esportiva) a partir dels 6 anys d'edat. 

 
 
9.1 EXTRAESCOLARS DEL COL·LEGI CLARET (ESPAI CULTURA CLARET) 
 
El Col·legi Claret ofereix activitats extraescolars d'anglès, música, teatre, tecnologia i reforç 
escolar a través de l’Espai Cultura Claret.  
 
Les mesures i recomanacions sobre requisits d’accés, distanciament físic, rentat de mans ús de 
mascareta, entrades i sortides, ventilació i neteja són les mateixes que apliquem a les activitats 
lectives. 
 
 

9.2  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’ALTRES ENTITATS 
 

El Col·legi té subscrits acords de col·laboració i cessió d'espais amb entitats esportives que 
ofereixen activitats extraescolars de: 
 

 Bàsquet: UE Claret Bàsquet 

 Handbol: Club Handbol Claret-Gràcia 

 Hoquei: Club Hoquei Claret 

 Patinatge: Club Pati Claret 
 
També col·labora amb l’Esportiu Claret en la seva diversa oferta d'activitats extraescolars físiques i 
esportives. 
 
Aquestes entitats apliquen els seus propis protocols referents a la COVID-19. 
  

http://wp2.basquetclaret.com/
http://www.handbolclaret.com/
https://www.hoqueiclaret.com/
https://clubpaticlaret.com/
http://esportiuclaret.com/
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10. ALTRES ACTIVITATS 
 

10.1 SORTIDES, EXCURSIONS I COLÒNIES 
 
Per a l’organització d’aquestes activitats seguim les recomanacions establertes en el document: Pla 
d’actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de l’horari lectiu: 
extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives (11-10-2021) Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta documentació es complementa amb el document encara vigent: Especificacions sobre el Pla 
d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en 
relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars (25-03-2020) Departament 
d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
 
Les cases i empreses que organitzen colònies seguiexen el document: Criteris per desenvolupar les 
activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per covid-19 curs (2020/2021) Departament 
de treball, afers socials i família Generalitat de Catalunya 
 

10.2 TRANSPORT ESCOLAR 
 
Per tal de limitar els contactes cal fomentar la mobilitat activa (especialment caminar). En el cas del 
transport escolar col·lectiu, aplicarem la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la 
covid-19. 
 
Recomanacions sobre el transport en autocar: 
 

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

 L'ús de mascareta és obligatori per a nens a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 
anys, exceptuant aquells per als quals l'ús de la mascareta està contraindicada.  

 No es pot menjar ni beure durant el trajecte.  

 S'ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l'ús del transport amb solució hidroalcohòlica.  

 Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti, s'ha de procurar la 
màxima separació entre els usuaris.  

 Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de separació 
entre els diferents grups.  

 Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant el trimestre. A les 
sortides i colònies es mantindrà la mateixa distribució a l'anada i la tornada quan aquests trajectes es 
facin en un termini de 48 hores.  

 Per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, cal disposar d'un registre de 
l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el vehicle.  
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11. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Com a centre estem en disposició d’assegurar la comunicació amb la comunitat educativa mitjançant les 
reunions programades habitualment ja sigui de forma presencial amb mesures de seguretat (distància i 
mascaretes), ja sigui de forma virtual (GoogleMeet dins del GSuite del centre). En cada moment valorarem 
el millor format atenent a l’evolució de les condicions sanitàries i a l’objectiu i el nombre d’assistents a la 
reunió.  
 
11. 1 REUNIONS I ENTREVISTES AMB FAMÍLIES I PERSONES DE FORA DEL CENTRE EDUCATIU 
 
• Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell seran preferiblement virtuals, tot 

i que tenint en compte la realitat del context, el Col·legi pot valorar dur-les a terme amb un format 
híbrid respectant l'aforament que permet el compliment de les mesures sanitàries previstes i que es 
puguin fer en espais oberts i/o ventilats. 
 

• Cal 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. 

  
• 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, garantirem les mesures sanitàries establertes en cada 
moment. 

 
• En els casos en què les reunions no puguin ser virtuals pel perfil de les persones convocades, 

s’habilitaran des del centre educatiu altres mecanismes de comunicació. 
 

REUNIÓ TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT 

Consell escolar Membres Consell escolar Telemàtica/Presencial Inici I fi de curs 

Ed. Infantil Reunió famílies - tutores Telemàtica/Presencial Diverses durant el curs 

Cicle inicial EP Reunió famílies – tutor/a Telemàtica/Presencial Diverses durant el curs 

Cicle mitjà EP Reunió famílies – tutor/a Telemàtica/Presencial Diverses durant el curs 

Cicle superior EP Reunió famílies – tutor/a Telemàtica/Presencial Diverses durant el curs 

ESO Reunió famílies – tutor/a Telemàtica/Presencial Diverses durant el curs 

Batxillerat Reunió famílies – tutor/a Telemàtica/Presencial Diverses durant el curs 

P3 Presentació AMCO Telemàtica/Presencial 7 octubre 

P3 Presentació Colònies Telemàtica/Presencial 5 maig 

1r EP Presentació Jump Math Telemàtica/Presencial 30 setembre 

1r EP Presentació Binding Telemàtica/Presencial 21 octubre 

2n EP Presentació etapa 8-11 Telemàtica/Presencial 12 maig 

6è EP Presentació ESO Telemàtica/Presencial 3 juny 

ESO-BAT Presentació Acreditació Llengües Telemàtica/Presencial 5 novembre 

1r ESO Presentació Aprenent@c Telemàtica/Presencial 27 maig 

2n i 3r ESO Presentació del Batxillerat Dual Telemàtica/Presencial 27 abril 

2n ESO Taller Aprenent@c Telemàtica/Presencial 8 octubre 
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3r ESO - 2n BAT Inici Batxillerat Dual Telemàtica/Presencial 22 setembre 

3r ESO Taller Aprenent@c Telemàtica/Presencial 8 octubre 

3r ESO Presentació optatives 4t ESO Telemàtica/Presencial 18 maig 

4t ESO Presentació del Batxillerat Telemàtica/Presencial 26 gener 

4t ESO Taller d’orientació Telemàtica/Presencial 19 i 26 gener 

 

 Respecte als procediments de comunicació amb les famílies i, concretament a la difusió i informació del 
pla d’organització, seguirem utilitzant els procediments habituals de comunicació a través de la 
Plataforma Educamos, l’entorn GSuite de l’escola i els correus electrònics. 
 

 L’equip directiu es coordinarà amb la Junta directiva de l’AMPA per tal d’assegurar, si s’escau, la 
formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides, així com les 
plataformes digitals que utilitza el centre. 

 
 
11.2 FESTES I CELEBRACIONS ESCOLARS  
 

 Vetllarem perquè les festes escolars que s'organitzen en espais interiors del Col·legi garanteixin 
l'agrupament en grups estables de convivència. 

  

 En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, valorarem la participació de 
famílies evitant al màxim aglomeracions. Es podran organitzar amb diferents grups de convivència 
estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. 

 

 En qualsevol cas, vetllarem sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes en cada 
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. 
 
 
11.3 PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN ACTIVITATS EDUCATIVES DEL COL·LEGI 
 

 Valorarem la participació de famílies en tallers, activitats puntuals, sortides, etc., sempre que 
s'entengui que no formen part del grup de convivència estable i compleixin les mesures establertes en 
cada moment pel centre. 

 

 A l'igual que els professionals externs, aquestes persones han de mantenir la distància física 
recomanada, portar mascareta i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. 

 

 Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la pauta completa. 
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12.  REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 
GOVERN I DE L’EQUIP DOCENT. ESPAI DE TREBALL DE L’EQUIP DOCENT 

 

 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. 
(GoogleMeet dins del GoogleWorkspace del centre). 

 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
NOMBRE 

D’ASSISTENTS 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT 

Equip directiu Coordinació 7 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip coordinació EI-EP Coordinació 6 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip coordinació ESO-BAT Coordinació 6 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip DAP Coordinació 11 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip persones tutores 1r i 
2n ESO 

Coordinació 7 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip persones tutores 1r i 
2n ESO 

Coordinació 7 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip persones tutores BAT Coordinació 5 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip docent EI Coordinació 15 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip docent Cicle inicial EP Coordinació 12 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip docent Cicle mitjà EP Coordinació 12 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip docent Cicle superior 
EP 

Coordinació 12 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equip docent ESO-BAT Coordinació 30 Telemàtica/Presencial Una per setmana 

Equips d’innovació Coordinació 
50 dividits en 

diversosos equips 
Telemàtica/Presencial Variable 
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13. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 
 
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del 
centre. 

 
13.1  PAUTES DE VENTILACIÓ 
 
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. Principalment: 
 
• El sistema de condicionament de l’aire a tota l’escola compleix la normativa de renovació. 
• Mantindrem, allà on sigui possible, les portes obertes. 
• Es ventilaran totes les instal·lacions interiors abans de l’entrada i a la sortida dels infants i les aules 

seran ventilades a cada canvi de classe ja que totes les aules disposen de finestres a l’exterior que es 
poden obrir. 

 
 

13.2  NETEJA i DESINFECCIÓ 
 
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del 
que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària 
l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. 
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, 
procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. 
  
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella 
utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure. 
 
 

13.3 GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es 
llencen en contenidors amb bosses. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 
personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, es llencen al contenidor de rebuig.  
 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el 
material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans 
de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
 
  

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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14. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID. 
 
14.1 GESTIÓ DE CASOS 
 
En cas de detectar un possible cas de Covid-19 aplicarem el protocol vigent en cada moment de Gestió de 
casos covid-19 als centres educatius. Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de 
Catalunya (03-09-2021) i les  indicacions que rebem del referent RECO del CAP i del Servei de vigilància 
epidemiològica territorial (SVET). 
 
Quant al seguiment del contactes estrets, el confinament de persones i/o el confinament de grups i 
realització de proves PCR i TAR seguirem també el mateix protocol i les indicacions que, en cada cas, rebem 
del referent Covid del CAP (RECO) i del Servei de Vigilància epidemiològica.  
 
Us recordem que a l’inici de curs s’ha fet arribar a les famílies el document Resum d'actuacions en  casos 
de Covid 2021-22 que podeu trobar també a la pàgina web. 
 
 

14.2 “TRAÇACOVID” 
 
La Traçacovid és l'aplicació que dona suport als centres educatius en el marc de la Gestió de casos covid-19 
als centres educatius. 

 
Les direccions dels centres educatius tenen la responsabilitat d’introduir a la Traçacovid les dades dels 
alumnes que no estan al RALC i crear els GCE de tot el seu centre amb la màxima celeritat. 
 
Mitjançant la Traçacovid rebran la informació dels casos positius del seu centre perquè puguin iniciar, 
juntament amb els RECO, la quarantena dels GCE que escaigui, informar les famílies i coordinar la prova de 
cribratge en els contactes estrets.  
 
També rebran la informació sobre la vacunació dels alumnes i del personal del centre i, en els casos en què 
Salut Pública cregui convenient fer estratègies d’impuls de la vacunació, hi treballaran coordinadament per 
poder tenir els percentatges de vacunació més alts possibles. 
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15. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 

SEGUIMENT 
 

Responsables 
 Josep Sanz (representant de la titularitat) 

 Vicenç Barceló (director) 

Coordinació  Equip directiu 

Interlocució amb l’Equip 
d’Atenció Primària 

 Rebeca Cangas (secretaria) 

Equip  directiu i equips de 
coordinació 

 Es proposa una revisió trimestral del funcionament del Pla per aportar-hi 
mesures de millora o quan les autoritats educatives i/o de salut informin 
que qualsevol canvi en l’evolució de la pandèmia. 

 

AVALUACIÓ 
 
Els criteris d'avaluació del Pla tindran en compte els diferents aspectes relacionats amb la informació i 
comunicació i la pròpia aplicació. 
 

Possibles indicadors 

 Els mitjans i el canals utilitzats per informar els personal i les famílies i el 
feedback rebut. 

 Adequació i acompliment de les mesures de distanciament físic, 
desplaçaments, entrades i sortides i fluxos de circulació. 

 Adequació i acompliment de les mesures higièniques i sanitàries 
desplegades: rentat de mans, ús de mascaretes, neteja dels espais, 
desinfecció, ventilació...   

 L'adequació en la constitució I el funcionament dels grups estables de 
convivència. 

 L'adequació  de les mesures i el funcionament de l’alumnat en grups no 
estables i matèries optatives. 

 L'adequació  en les mesures i el funcionament de l’ensenyament virtual 
en cas que es produeixin alguns dels escenaris de confinament definits 
en el Pla. 
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C. PLA GENERAL DE CONTINGÈNCIA 
 

 CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

16. PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 
 
Es realitzarà una trobada de retrobament de tot l’alumnat amb la seva tutora del curs 19-20 abans de l’inici 
del proper curs, i així compartir experiències, aprenentatges i emocions. Al finalitzar  la seva tutora  els 
acompanyarà a conèixer la seva nova classe i el seu nou mestre. Aquesta activitat també es farà a tot 
l’alumnat de Primària. 
 
Adaptació alumnat P3 Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula 
seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes 
Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà de rentar les 
mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la 
resta de persones que estiguin a l’aula. L’acompanyant i l’alumne ha d’accedir al centre amb mascareta. 
L’acompanyant també accedirà a l’escola per recollir el seu fill/a a la seva aula de referència a l’horari de 
sortida de la tarda. 
 
Adaptació alumnat P4. Es realitzarà també període d’acollida a P4 (fins a mitjans del mes d’octubre), atès 
que aquests infants han estat molt temps sense contacte amb l’escola. 
Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de 
prevenció i seguretat establertes 
Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà de rentar les 
mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la 
resta de persones que estiguin als passadissos del centre. L’acompanyant i l’alumne ha d’accedir al centre 
amb mascareta. 
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17. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT 
 

 Escenari “Docència presencial”: 100% presencial amb mesures d’higiene de rentat de mans:  
Malgrat es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable en els passadissos, l’alumnat caldrà 
que dugui la mascareta posada sempre que estigui fora de la seva aula de referència per si es coincideix 
amb un altre grup estable. Cada infant disposarà d’una mascareta de recanvi que facilitarà la família 
juntament amb la roba de recanvi habitual. Caldrà netejar  el material i joguines segons el pla de neteja 
del centre. 
 

 Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”:  
 Pels alumnes situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de rentat de 

mans amb gel hidroalcohòlic.  
 El docent confinat farà el seguiment i acompanyament emocional dels alumnes i de les famílies a 

través de videoconferències amb l’eina GoogleMeet (acollida, entrevistes..) L’horari habitual 
presencial es seguirà amb un docent substitut. 
 

 Escenari “Docent a l’aula i alumnes parcialment confinats” (per a alumnat en quarantena) 
  

 Pels alumnes no confinats situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de 
rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula. 

 Pels alumnes pendents de resultat PCR (2-3 dies d’absència) o per malaltia comuna la tutora es 
posarà en contacte telefònic amb la família per fer seguiment. En un principi, no s’enviaran tasques 
per fer a casa.   

 Pels alumnes confinats situació 100% virtual realitzarem l’acompanyament a través de 
videoconferències. 

 La tutora farà treball tutorial i d’educació emocional en 2 trobades setmanals per 
videoconferència. 

 En funció del moment del curs, es valorarà enviar alguna tasca o píndola de treball 
per fer a casa. 

 A P4 la tutora i/o la mestra de reforç realitzarà 2 trobades de treball d’algun 
aspecte clau de les àrees d’aprenentatge, per videoconferència. 

 A P5 la tutora i/o la mestra de reforç realitzarà 3 trobades de treball d’algun 
aspecte clau de les àrees d’aprenentatge, per videoconferència. 

 

 Escenari “Un grup de convivència confinat”:  
 Pels alumnes situació 100% virtual, seguint la plantilla horària proposada en el document de 

Planificació setmanal, on es programarà una videoconferència i 2 propostes d’activitats per a cada 
dia de la setmana. 

 El docent confinat farà classes virtuals i/o píndoles, acompanyament tutorial i entrevistes des de 
casa a través de videoconferència amb l’eina GoogleMeet en l’horari adaptat. Coordinat amb la 
resta de l’equip docent, elaborarà  el document de Planificació Setmanal. 

 La videoconferència del docent especialista es farà coincidint amb l’hora de classe habitual del 
grup. 

 El setembre es validarà que tot el professorat disposi dels dispositius i connexió adequada. 
 

 Escenari “Cicle totalment confinat”:  
 Pels alumnes situació 100% virtual, seguint la  plantilla horària proposada i el document de 

Planificació setmanal. Les videoconferències es faran amb la meitat del grup de convivència. 

 
o Tutoria individualitzada: cada infant rebrà tutoria individualitzada quinzenalment per fer 

acompanyament emocional i ajudar a organitzar-se amb les tasques.   

  
o Tutoria: destinada a fer treball del pla tutorial, educació emocional i proposta d’activitats de 

les diferents àrees. 4 trobades a la setmana 
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o Anglès : una sessió a la setmana . Alternant una setmana amb l’auxiliar i una amb la mestra 

especialista.  

  
o Música:  una sessió quinzenalment. 

 
 El docent confinat farà classes virtuals i/o píndoles, acompanyament tutorial i entrevistes des de 

casa a través de videoconferència amb l’eina GoogleMeet en l’horari adaptat. Coordinat amb la 
resta de l’equip docent, elaboraran  el document de Planificació Setmanal. 

 El setembre es validarà que tot el professorat disposi dels dispositius i connexió adequada. 
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 CONCRECIONS PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
 

18.  PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT PARCIAL I TOTAL A 
PRIMÀRIA 

 

 Escenari “Docència presencial”: 100% presencial amb mesures d’higiene de rentat de mans. 
Malgrat es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable en els passadissos, l’alumnat caldrà 
que dugui la mascareta posada sempre que estigui fora de la seva aula de referència per si es coincideix 
amb un altre grup estable. Cada infant disposarà de dues mascaretes de recanvi que facilitarà la família. 

 

 Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”:  
 Pels alumnes situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de rentat de 

mans amb gel hidroalcohòlic.  
 El docent confinat farà el seguiment i acompanyament emocional dels alumnes i de les famílies a 

través de videoconferències amb l’eina GoogleMeet (acollida, entrevistes..) L’horari habitual 
presencial se seguirà amb un docent substitut. 
 

 Escenari “Docent a l’aula i alumne/es parcialment confinats per quarantena”:  
 Aquest apartat només fa referència a l’alumnat que ha de guardar la quarantena a casa trobant-se 

bé de salut. Als infants que resten a casa per un període de dos-tres dies esperant els resultats de la 
PCR, se’ls enviarà un correu electrònic amb les tasques a realitzar. Serà el tutor/a qui centralitzi 
l’enviament de la feina, tot i que cada mestre especialista serà responsable de preparar el material 
propi de la seva assignatura.  

 Pels alumnes no confinats situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de 
rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula. Els nens i nenes que no vinguin a 
l’escola per decisió dels pares que prefereixen ser prudents, no rebran tasques ni gravacions.  

 Pels alumnes confinats la situació serà 100% virtual. Els docents gravaran la part teòrica d’algunes 
de les sessions que es duguin a terme. En total es garanteix un mínim de deu sessions per setmana 
complerta (a Cicle Mitjà i Cicle Superior) enregistrades al llarg de la setmana corresponents a les 
següents matèries: totes les classes de matemàtiques, 2 de medi, 2 d’anglès, 1 de castellà i 1 de 
català.  
A més a més, l’alumne confinat participarà en directe de la classe de tutoria sempre que l’activitat 
ho permeti. A consideració del tutor.   
Al Cicle Inicial seran vuit les classes virtual (per setmana complerta): 3 de matemàtiques, 2 de medi, 
1 d’anglès, 1 de castellà i 1 de català.  
Aquestes sessions també es podran veure en streaming. En el cas de poder connectar-se en directe 
tots els alumnes confinats, no es realitzarà la gravació i es donarà per impartida la classe.  
Posteriorment, el docent responsable de l’assignatura enviarà un correu amb les tasques a 
realitzar.  

 El tutor responsable del grup realitzarà una tutoria setmanal amb els alumnes confinats per tal de 
fer acompanyament. Aquesta es durà a terme durant la primera classe de coeducació dins de 
l’horari del grup.  El docent que fa el suport durà a terme la sessió amb el grup/classe presencial 
mentre el tutor/a es reuneix amb la resta d’alumnat.  
A part, el tutor/a trucarà a la família l’endemà de la confirmació de quarantena per conèixer la 
situació i explicar el procediment que seguirem. 
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Model orientatiu: 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9:30 
Tutoria 

individualitzada 
  Mates  

9:30-10:30  Català Anglès  Medi 

10:30-11:00      

11:00-12:00 
Mates 

 
 Mates Anglès  

12:00-12:30      

12:30-15:00          

15:00-16:00  Mates Castellà   

16:00-17:00 
Medi 

 
    

 
 

 Escenari “Un grup de convivència confinat”:  
 Pels alumnes situació 100% virtual, seguint les videoconferències proposades a l’escenari “Docent a 

l’aula i alumne/es parcialment confinats per quarantena” i enviant diàriament les tasques 
proposades per l’equip docent. 

 El docent confinat farà classes virtuals acompanyament tutorial i entrevistes des de casa a través de 
videoconferència amb l’eina Meet en l’horari adaptat.  

 El docent especialista, si no està confinat, realitzarà les videoconferències concretades en la 
planificació dins de l’horari habitual del grup confinat. 

 
 

Model orientatiu: 
 

CM:  
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9:30 Tutoria grupal 
Català 

(1/2 grup) 
Castellà 

 (1/2 grup) 
 

Anglès 
(1/2 grup) 

9:30-10:30 
Mates 

(1/2 grup) 
Català 

(1/2 grup) 
Castellà 

 (1/2 grup) 
Anglès 

(1/2 grup) 
Medi 

 (1/2 grup) 

10:30-11:00      

11:00-12:00 
Mates 

(1/2 grup) 
  Entrevistes 

Medi 
 (1/2 grup) 

12:00-12:30      

12:30-15:00          

15:00-16:00  
Mates 

(1/2 grup) 
Medi 

(1/2 grup) 
  

16:00-17:00  
Mates 

(1/2 grup) 
Medi 

(1/2 grup) 
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CS: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9:30 Tutoria grupal    
Anglès 

(1/2 grup) 

9:30-10:30   Mates Entrevistes Medi 

10:30-11:00      

11:00-12:00 Mates Català  
Anglès 

(1/2 grup) 
 

12:00-12:30      

12:30-15:00          

15:00-16:00  Mates Castellà  Mates 

16:00-17:00 Medi     

 
 

 Escenari “Etapa totalment confinada”:  
 
A partir de setembre s’integrarà GSuite dins de la plataforma d’Educamos. Cada alumne i docent disposarà 
d’un correu electrònic que li permetrà accedir a les diferents aplicacions que Google facilita, tot 
centralitzant les diferents funcions acadèmiques que es van dur a terme durant el tancament del curs 19-
20: videoconferències, lliurament de tasques, centralització de píndoles explicatives... 
 
Se seguirà enviant setmanalment un conjunt de tasques als alumnes amb data de lliurament.  
En les matèries de plàstica, música i religió es lliuraran tasques quinzenalment.  
Modificarem respecte el curs anterior l’atenció per videoconferències amb l’alumnat. S’assignarà a cada 
docent un conjunt d’hores que s’haurà de programar setmanalment en funció de la seva situació personal.  
 

 
Assignació horària en cas de tancament: 
 

 Tutoria individualitzada: cada nen rebrà tutoria individualitzada quinzenalment per fer acompanyament 
emocional i ajudar a organitzar-se amb les tasques.  

 Tutoria ½ grup: destinada a fer treball del pla tutorial i d’educació emocional.   

 Treball per equips: reunió entre paral·lels per coordinació pedagògica.  

 Mates/català: Una sessió setmanal de Mates o català (grups de sis). Per facilitar la conciliació familiar, 
les àrees de mates i català es faran dues sessions al matí i dues a la tarda. Si algun alumne té 
impossibilitat de connectar-se en l’hora proporcionada pel centre, serem flexibles.  

 Castellà/medi: Una sessió setmanal de medi o castellà (½ grup) 

 Anglès : una sessió d’anglès a la setmana (½ grup). Els alumnes faran una hora setmanal, alternant una 
setmana amb l’auxiliar i una amb la mestra especialista. 

 Hora” d’altres àrees”: mensualment una sessió de música, de religió, d’EF i de VIP (grup/classe) 

 2 hores setmanals d’entrevistes amb les famílies. 
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Model orientatiu: 
 
  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9:30 Claustre etapa 

Tutoria 
individualitzada 

  
Mates/català 
(6 alumnes) 

9:30-10:30 
Treball per 

equips 
Tutoria  

(½ grup) 
Treball per 

equips 
Entrevistes 

10:30-11:00     

11:00-12:00 
Mates/català  
(6 alumnes) 

 
Tutoria  

(½ grup) 
Anglès 

(½ grup) 

12:00-12:30     

12:30-15:00           

15:00-16:00  
Tutoria 

individualitzada 

Castellà/medi 
(½ grup) 

Mates/català 
(6 alumnes) 

música, religió, EF 
i VIP (grup/classe) 

16:00-17:00 
Castellà/medi 

(½ grup) 
Mates/català 
(6 alumnes) 

 Entrevistes 
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19. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT PARCIAL I TOTAL A 
SECUNDÀRIA 

 
Amb l’experiència del curs 2020-21 hem fet una valoració dels diferents escenaris que ens podem trobar al 
llarg del proper curs. El millor escenari per poder oferir el màxim de varietat d’activitats ensenyament-
aprenentatge és l’escenari de Docència presencial al 100%. Per la resta d’escenaris utilitzarem les càmeres 
adquirides el curs passat.  
 

 Escenari “Docència presencial”: 100% presencial amb mesures d’higiene de rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula. 

 

 Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”:  
 Pels alumnes situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de rentat de 

mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula.  
 El docent confinat farà classes des de casa a través de videoconferència amb l’eina GoogleMeet en 

l’horari habitual. Aquesta situació requereix d’un docent extra per atendre l’alumnat a l’aula. 
 El docent confinat necessita les eines per poder fer classe de manera virtual. El setembre es 

validarà que tot el professorat disposi dels dispositius i connexió adequada. 
 

 Escenari “Docent a l’aula i alumnes parcialment confinats”:  
 Pels alumnes no confinats situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de 

rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula.  
 Pels alumnes confinats situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de 

videoconferència amb l’horari habitual. 
 El docent farà classes a l’aula. S’avaluarà la possibilitat de fer connexions per videoconferència amb 

l’eina GoogleMeet amb els alumnes confinats, o de fer el seguiment a partir d’explicacions i tasques 
amb altres docents.  

 

 Escenari “Docent a l’aula i alumnes d’un grup i/o curs totalment confinats”:  
 Pels alumnes confinats situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de 

videoconferència. 
 El docent farà classes virtuals des de l’aula. Es connectarà per videoconferència amb l’eina 

GoogleMeet amb els alumnes confinats. 
 

 Escenari “Etapa totalment confinada”:  
 Pels alumnes situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de 

videoconferència amb un horari adaptat per a tota l’ESO amb tres franges horàries de matí, de 8.30 
a 10.00h, de 10.30 a 12.00h i de 12.30 a 14.00h. 

 I una franja de tarda de dimarts a divendres de 15.30 a 17.00h 
 El docent confinat farà classes virtuals des de casa a través de videoconferència amb l’eina 

GoogleMeet en l’horari adaptat.  
 El setembre es validarà que tot el professorat disposi dels dispositius i connexió adequada. 

 

19.1 HORARI ADAPTAT EN CAS DE CONFINAMENT TOTAL 
 

1r ESO Hores setmanals presencials Franges setmanals en confinament  

Català 3 2 

Castellà 3 2 

Anglès 3 2 

C. de la Naturalesa 3 2 

Ciències Socials 3 2 

Matemàtiques 3 2 
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Educació física 2 0,5 

Tecnologies 3 1 

Educació Visual i Plàstica 2 0,5 

Música 2 0,5 

Tutoria 1  

Interioritat i convivència 2 1 

Optatives   

Educació per a la salut i la sexualitat 1 0,5 

Hores Complementaries   

Natació 1 0 

TOTAL HORES 32  

 

2n ESO Hores setmanals presencials Franges setmanals en confinament 

Català 3 2 

Castellà 3 2 

Anglès 4 2 

C. Naturals 3 2 

Ciències Socials 3 2 

Matemàtiques 4 2 

Educació física 2 0,5 

Tecnologies 2 1 

Ed. Vis. i plàstica 2 1 

Tutoria 1  

Interioritat i convivència 2 1 

Optatives   

Francès 2  

Francès 2  

Competències que sumen 2  

Aprenem pensant 2  

Hores Complementaries   

Natació 1  

TOTAL HORES 32  

 

3r ESO Hores setmanals presencials Franges setmanals en confinament 

Català 3 2sessions = 3h 

Castellà 3 2sessions = 3h 

Llengua estrangera 3 2sessions = 3h 

C. de la Naturalesa 
Biologia i Geologia 

2 1sessió = 1,5h 

C. de la Naturalesa 
Física i Química 

2 1sessió = 1,5h 

Ciències Socials 3 2sessions = 3h 

Matemàtiques 4 2sessions = 3h 

Educació física 2 1/2 sessió = 0,75h 
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Tecnologies 3 2sessió = 3h 

Música 2 1/2 sessió = 0,75h 

Tutoria 1 1sessió = 1,5h 

Religió 1 1/2 sessió = 0,75h 

Optatives   

Francès 2 1sessió = 1,5h 

Francès 2 1sessió = 1,5h 

Emprenedoria 2 1sessió = 1,5h 

Cultura Clàssica 2 1sessió = 1,5h 

Hores Complementaries   

Taller ACTIC 1 1/2 sessió = 0,75h 

Orientació per a l’èxit 1 1sessió = 1,5h 

TOTAL HORES 33 18 de 1,5h 

 

4t ESO Hores setmanals presencials Franges setmanals en confinament 

Català 4 2sessions = 3h 

Castellà 3 2sessions = 3h 

Llengua estrangera 3 2sessions = 3h 

Ciències Socials 3 2sessions = 3h 

Matemàtiques 4 2sessions = 3h 

Educació física 2 1/2 sessió = 0,75h 

Tutoria 2 1sessió = 1,5h 

Religió 1 1/2 sessió = 0,75h 

Optatives   

 3 2sessions = 3h 

 3 2sessions = 3h 

 3 2sessions = 3h 

 3 2sessions = 3h 

Hores Complementaries   

Taller ACTIC 1  

Anglès  1 0 

TOTAL HORES 33 19 de 1,5h 

 
 
 

20. MATÈRIES OPTATIVES I ALTRES ACTIVITATS A L’ESO 
 
En les matèries optatives els alumnes estaran separats per grups de convivència estable. 
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 CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT 
 

21. CRITERIS D'ORGANITZACIÓ DELS GRUPS.  
 

21.1 MATÈRIES COMUNES O COMUNA D'OPCIÓ 
 
La distribució dels alumnes s’ha fet de manera que el grups de convivència coincideixin en el màxim 
nombre de matèries, les matèries comunes i una de modalitat. 
Les matèries comunes d’opció es componen d’alumnes de grups de convivència diferents. Per tant, en 
l’escenari 100% presencial, es mantindran les mesures d’higiene a l’entrar i sortir de l’aula, i a més a més, 
serà obligatori l’ús de mascareta. 
 

21.2 MATÈRIES DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES 
 
Les matèries de modalitat i específiques es componen d’alumnes de grups de convivència diferents. Per 
tant, en l’escenari 100% presencial, es mantindran les mesures d’higiene a l’entrar i sortir de l’aula, i a més 
a més, serà obligatori l’ús de mascareta.  
 

21.3 MODEL HÍBRID 
 

En cas de confinament parcial es durà a terme un model híbrid d’aprenentatge. Els escenaris previstos són 
els següents: 
 

 Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”:  
 Pels alumnes situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene de rentat de 

mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula.  
 El docent confinat farà classes des de casa a través de videoconferència amb l’eina GoogleMeet  en 

l’horari habitual. Aquesta situació requereix d’un docent extra per atendre l’alumnat a l’aula. 
 El docent confinat necessita les eines per poder fer classe de manera virtual. El setembre es 

validarà que tot el professorat disposi dels dispositius i connexió adequada. 
 

 Escenari “Docent a l’aula i alumnes parcialment confinats”:  
 Pels alumnes no confinats situació 100% presencial, per tant es mantenen les mesures d’higiene 

de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de l’aula.  
 Pels alumnes confinats situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de 

videoconferència amb l’horari habitual. 
 El docent farà classes a l’aula. Es connectarà per videoconferència amb l’eina GoogleMeet  amb els 

alumnes confinats. 
 

 Escenari “Docent a l’aula i alumnes d’un grup i/o curs totalment confinats”:  
 Pels alumnes confinats situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de 

videoconferència amb un horari reduït. 
 El docent farà classes virtuals des de l’aula. Es connectarà per videoconferència amb l’eina 

GoogleMeet amb els alumnes confinats. 
 

 Escenari “Etapa totalment confinada”:  
 Pels alumnes situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de 

videoconferència amb un horari adaptat per a tot el Batxillerat amb tres franges horàries de matí, 
de 8.30 a 10.00h, de 10.30 a 12.00h i de 12.30 a 14.00h. 

 I una franja de tarda de dimarts a divendres de 15.30 a 17.00h 
 El docent confinat farà classes virtuals des de casa a través de videoconferència amb l’eina 

GoogleMeet en l’horari adaptat.  
 El setembre es validarà que tot el professorat disposi dels dispositius i connexió adequada. 
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23.3.1 1r de BATXILLERAT 

 
 Hores setm. Sessions en confinament 

Català 2 1ses = 1,5h 

Castellà 2 1ses = 1,5h 

Llengua estrangera 3 2ses = 3h 

Filosofia 2 1ses = 1,5h 

Ciències per al Món Contemporani 2 1ses = 1,5h 

Educació física 2 0 

Tutoria 1 1ses = 1,5h 

Optatives   

Matemàtiques 4 3ses = 4h 

Física 4 3ses = 4h 

Química 4 3ses = 4h 

Biologia 4 3ses = 4h 

Tecnologia industrial 4 3ses = 4h 

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4 3ses = 4h 

Economia 4 3ses = 4h 

Història Contemporània 4 3ses = 4h 

Cultura Audiovisual 4 3ses = 4h 

Francès 2 1ses=2h 

TOTAL HORES 30 30 

 
 

Modalitats      1rBatx 

Ciències Socials 

Mates 4 Judit Pla.    Mates Soc  4 
Martina 
A. 

Biologia 4 Anna Tecno ind. 4 Thaïs S H. Contemporània 4 Roger 

Química 4 Albert M.    Economia 4 
Mercè 
Lucia 

Física 4 
Joan E. 
Albert M. 

   Cultura audiovisual 
2 
2 

Roser 
Pere 
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23.3.2 2n de BATXILLERAT 

 
 Hores setm. Sessions en confinament 

Català 2 1ses = 1,5h 

Castellà 2 1ses = 1,5h 

Llengua estrangera 3 2ses = 3h 

Filosofia 3 2ses = 3h 

Història 3 2ses = 3h 

Tutoria 1 1ses = 1,5h 

Optatives   

Matemàtiques 4 2ses = 3h 

Física 4 2ses = 3h 

Química 4 2ses = 3h 

Biologia 4 2ses = 3h 

Tecnologia Ind. 4 2ses = 3h 

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4 2ses = 3h 

Empresa 4 2ses = 3h 

Història de l’Art 4 2ses = 3h 

Geografia 4 2ses = 3h 

Cultura Audiovisual 4 2ses = 3h 

TOTAL HORES 30 + 2  

 
 
 

Modalitats      2nBatx 

Ciències    Socials 

Mates 4 Robert    Mates Soc  4 Judith Pla 

Biologia 4 Anna 
Tecno 
ind. 

4 Thaïs S Geografia 4 Roger 

Química 4 Albert M. H. Art  4 Anna R. EOE  4 Mercè 

Física 4 Joan E.    Cultura audiovisual 4 Roser 
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F. ANNEX 
 

1. DEFINICIONS RELACIONADES AMB LA COVID-19 
(Extret del document: Gestió de casos covid-19 als centres educatius. (03-09-2021) 
Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 
Cas sospitós  
Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós fins que no s’obté el resultat de la PCR o del test 
d’antígens ràpid (TAR). Si la persona va presentar una prova diagnòstica d’infecció activa fa més de 90 dies, 
s’ha de considerar un cas sospitós de reinfecció.  
 
Cas confirmat amb infecció activa  
 Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb TAR, PCR o una altra tècnica molecular 

equivalent a amplificació mitjançant transcripció (TMA) positiva.  
 Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que no hagi passat la infecció en els 90 dies 

previs.  
 
Cas confirmat amb infecció resolta  
Persona asimptomàtica no vacunada, a la qual s'ha descartat una infecció activa amb resultat positiu d’IgG 
per serologia d’alt rendiment, capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per 
vacunació realitzat en una persona asimptomàtica no vacunada.  
 
Casos probables  
Pacients amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb covid-19, amb 
resultats de PCR o de TAR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos 
amb PCR no concloent.  
 
També cal considerar com a cas probable si hi ha una alta sospita clinicoepidemiològica amb prova 
diagnòstica repetidament negativa (almenys una PCR) i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada amb 
tècniques serològiques d’alt rendiment.  
 
Cas descartat  
Cas sospitós amb PCR negativa o TAR negatiu en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic 
amb un cas confirmat.  
 
Contacte estret  
En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que formen part d’un grup de 
convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix centre educatiu). S’ha de 
considerar el període que va des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes del cas sospitós fins al 
moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes s’han de 
buscar des de les 48 hores prèvies a la data en què es va fer la PCR (que ha estat positiva).  
 
Per tant, els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets independentment que portin 
mascareta. També es consideren contactes estrets els tutors o tutores dels GCE d’educació infantil i 
primària. En el cas del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix que hi hagi 
hagut un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres per poder definir un 
contacte estret. Per tant, a partir de la secundària, només s’ha de considerar contacte estret el o la docent 
que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu.  
 
Es poden definir altres contactes estrets en l’àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels 
serveis de vigilància epidemiològica.  

 Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre que no hi 
hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts.  

 Menjador escolar: distància menor de 2 metres.  
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Aïllament  
Fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de covid-19. En els casos 
que no requereixen atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorren almenys 72 hores des de la 
resolució de la febre i del quadre clínic, i en tot cas ha de ser d’un mínim de 10 dies a comptar des de l’inici 
dels símptomes. En casos asimptomàtics, l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la 
data de la presa de mostra per al diagnòstic. 
 
Quarantena  
Període durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tots els contactes estrets 
se’ls ha de fer una PCR, amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos positius. Si el resultat d’aquesta 
PCR és negatiu, es continuarà la quarantena fins al desè dia. Des del desè dia fins al catorzè, cal parar una 
atenció especial a la possible aparició de símptomes; si n’apareixen, cal posar-se en contacte amb el CAP al 
més aviat millor i informar-ne.  
 
Pauta de vacunació completa  
Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:  
 han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen);  
 ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des que la va 

rebre, el mateix període mínim establert per a les segones dosis);  
 pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia.  
 
Grup de convivència estable (GCE)  
Es tracta d’un grup estable d'alumnes, que inclou el tutor o tutora assignats (en el cas de l’educació infantil 
i primària), i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden formar 
part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, sempre que 
facin la major part de la jornada laboral en aquest grup (és el cas, per exemple, de vetlladores del GCE o 
d’auxiliars d’educació especial). Cada docent o professional de suport educatiu només pot formar part d'un 
únic grup estable. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 
professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre ells, s'han de 
complir rigorosament les mesures de protecció individual (especialment la distància física de seguretat 
d'1,5 metres i l'ús de la mascareta). Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen 
persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del 
professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, 
ventilació...). D’aquesta manera, si es dona un cas positiu es pot evitar que els contactes esporàdics també 
hagin d’aïllar-se. 
 
Referent covid del centre educatiu (RECO) 
És un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que té un paper clau a l’hora de contenir i 
identificar els brots de la infecció. S’encarrega, d’una banda, d’identificar els 
9/20 
contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tenen lloc dins del 
centre educatiu); de l’altra, de la coordinació amb la direcció de cada centre educatiu per al procés de 
covid-19. També té un paper important, ja que hi dona suport, en les estratègies de cribratges que, si 
escau, es poden establir en els seus centres de referència. Ha de treballar de forma molt coordinada amb el 
centre educatiu, l’equip d’atenció primària i el servei de vigilància epidemiològica territorial (SVET), que és 
qui decideix com actuar en cada centre educatiu. 
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2: LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
 
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu quins d'aquests 
símptomes presenta:  

 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)  

 Mal de coll**  

 Refredat nasal**  

 Tos  

 Dificultat per respirar  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins d'aquests 
símptomes presenta:  

 Febre o febrícula  

 Tos seca  

 Dificultat per respirar  

 Falta d'olfacte i/o de gust  

 Mal de coll  

 Mal de cap  

 Vòmits i diarrees  

 Fatiga  

 Pèrdua de gana  

 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  

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

contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari d'atenció del 
vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o 
de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

  
** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només 

s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes.  

 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el context 
epidemiològic del moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
1 

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


