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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Rellevància de la pandèmia 

 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada d’una 

sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també 

del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal 

de les escoles s’han involucrat i s’han compromès per garantir els dos grans pilars per fer 

front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s’ha 

bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l’estudi àgil dels contactes estrets, i ha 

aplicat totes aquelles mesures epidemiològiques que han estat necessàries. 

 

El pla d’actuació per aquest curs 2021-2022 s’ha fet tenint en compte les dades 

d’incidència de la malaltia, i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació 

sanitària de la pandèmia i               l a normativa existent. 

 

Les famílies i l'alumnat rebeu informació continua de les mesures adoptades a l’escola 

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

 

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

deixa al seu pas obren un nou escenari, en què s’acumulen els aprenentatges i les 

incerteses. El comportament d’aquest virus s’ha estudiat setmana a setmana, en què han 

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

 

 

 

 

1.2. La covid-19 en infants 

 

Malgrat que cada vegada hi ha més evidència científica al voltant de la covid-19, encara 

queden alguns interrogants per resoldre. 

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari 

diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’obtingui la immunitat de grup, 

caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades.
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2. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a 

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

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

infants i joves a una educació de qualitat. 

 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures 

sanitàries de protecció que siguin necessàries. 

 

 

 
 

3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 
3.1. Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones 

que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, l’escola continuarà sent un 

espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura  i confortable. 

 

3.2. Salut 

La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres 

educatius és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures 

estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i 

contactes. 

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

en condicions d’equitat. 

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

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

l’educació. 

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

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

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

casos i de contactes. 
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3.3. Equitat 

L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran 

valor. Aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

3.4. Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. 

No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del 

context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 

 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la 

immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment 

de la traçabilitat dels casos. 

 
4.1. Grups de convivència estable 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El 

seu  principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que 

ofereix en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.  

 

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 estables. En aquestes condicions, 

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

organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de 

preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. 

 

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

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre 

si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment 

la ventilació i l’ús de la mascareta. 
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4.2. Mesures de prevenció personal 

 
Distanciament físic 

 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, 

s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 

per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un 

contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

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

 
Higiene de mans 

 

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

així com la del personal docent i no docent. 

 

En infants i adolescents, farem el rentat de mans i/o solució hidroalcohòlica: 

 

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu; 

▪ abans i després dels àpats; 

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

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

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

 

▪ a l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants; 

▪ abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants 

i dels propis; 

▪ abans i després d’acompanyar un infant al lavabo; 

▪ abans i després d’anar al lavabo; 

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

▪ com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Afavorirem mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure             

el rentat de mans correcte i la seva importància.  Col·locarem pòsters i cartells 

informatius explicant els passos per a un rentat de mans correcte en els diversos punts 

de rentat de mans. 
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Ús de la mascareta 

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

normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou 

curs escolar 2021-2022. 

                  

 

La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en compliment de 

la norma UNE. 

 

Requisits d’accés als centres educatius 

 

La família/els tutors (o el mateix/a alumne/a si té 16 anys o més) han de verificar, 

abans d’anar a l’escola, l’estat de salut de l’alumne/a i comprovar que no tingui una 

elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni l’aparició de cap altre símptoma de la 

taula de símptomes.  

 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19  

 

 Febre o febrícula>37,5º 

 Tos 

 Dificultat per a respirar 

 Mal de coll* 

 Refredat nasal* 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

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

 

* 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 quan també 

hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. Cal tenir present que la 

variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors amb rinorrea i cefalea.  

Col·lectiu Indicació 

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

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

De 1r a 6è de primària Obligatòria 

A partir d’educació secundària i 

batxillerat 

Obligatòria 

Personal docent i no                                                              docent Obligatòria 
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L’alumnat o personal del centre educatiu amb simptomatologia compatible amb 

covid-19 que ja hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 en els 90 dies 

previs a l’aparició de la simptomatologia no seran considerats casos sospitosos de nou 

a no ser que hi hagi una alta sospita clínica.  

 

• No es pot anar a l’escola, si l’infant, l’adolescent o la persona adulta es troba en 

aïllament perquè ha estat positiu per a la covid-19.  

 

• En el cas de les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, no es pot anar a l’escola, si es presenta 

alguna de les situacions següents:  

 

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

   molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de   

   tota l’escola).  

 

 Conviu amb una persona diagnosticada de covid-19.  

 

 Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una  

                                      altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós (no si es tracta     

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

 

 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o  

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

   19.  

 

• Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells infants o 

professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent 

quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills o filles del 

professorat en quarantena o els germans o germanes d’alumnes en quarantena poden 

fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.  

• En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus 

SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu 

(vegeu Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria) tenint present 

el seu estat vacunal si té 12 anys o més.  

 

 

Control de símptomes 

 

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se 

responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han 

de signar una declaració responsable a través de la qual: 

 

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el 
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risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

 

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

presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

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

La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha 

presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho 

requereixi es pot considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa 

de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

El centre disposa de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un 

alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 

necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. 

 

4.3. Ventilació, neteja i desinfecció 

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

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

és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, 

cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 

 

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

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 

2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 

2020-2021. 

 

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

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

 

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

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

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

compleixin condicions d'higiene. 

 

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

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats 

puguin fer-se a l’aire lliure. 

 

 

 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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Gestió de residus 

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

o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement 

amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al 

contenidor de rebuig (contenidor gris). 

 

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. 

 
 

4.4. 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 consolidar alguns hàbits i 

conductes que són imprescindibles en qualsevol context: 

 

 

4.5. Gestió de casos 

Aplicarem  el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, 

quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en 

l’escola. 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’escola  és la 

directora. 

 

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

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

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

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  

 

 

Davant d'un alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

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

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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la COVID-19 al centre educatiu:  

 

▪ El portarem a la infermeria de l’escola, que és un espai separat d'ús 

individual ben ventilat i l’atendrà  la directora del centre educatiu.  

 

▪ Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

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

símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi 

(en cas que es tracti d’una o un menor o d’una persona que pel seu estat 

de salut no pugui quedar-se sola).  

 

▪  Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica 

(infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin 

dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tinguin alteracions de 

la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant, si no està 

vacunat/da (cal prioritzar que l’acompanyant estigui vacunat/da), s’haurà de 

posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una 

bata d’un sol ús. L’escola disposa d’un estoc d’aquest material per a les 

situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a 

l’atenció d’un cas sospitós.  

 

▪ Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 

afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 

abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

 

A continuació, la directora del centre educatiu realitzarà les accions següents:  

 

▪ En el cas que es tracti d’un alumne o una alumna, establir contacte 

immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

 

▪ Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un o una menor) que 

contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana 

que sigui el CAP del sistema públic de salut que sigui de referència de la 

persona, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



                    
   COL·LEGI  IMMACULADA  CONCEPCIÓ 
       RR. AGUSTINES MISSIONERES 

               GAVÀ 

PLA D’ORGANITZACIÓ  

COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 

CURS 2021-2022 

 

Qualitat     

                        

Plurilingüisme  

 

Rev: 6 

 

Aquesta còpia impresa pot quedar obsoleta en qualsevol instant.  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic. 

Pàgina 12 de 28 pàgines.                               

   

 

Al Centre d’Atenció Primària:  

• El professional de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en 

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

test antigènic ràpid (TAR) o d’un test PCR. Aquesta prova, en la mesura del possible, 

es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes tal com estableix el 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2:  

 

“A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà 

preferentment un test antigènic ràpid en les primeres 24 hores, sempre que els 

símptomes siguin de 5 dies o menys. Si els símptomes fossin de més de 5 dies o 

no es disposa de TAR, es farà una PCR”.  

 

• En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-

CoV-2, s’indicarà l’aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del resultat de 

la prova (estem davant d’un cas sospitós) i quarantena preventiva dels convivents en 

edat escolar que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de 

l’educació, sempre i quan no estiguin vacunats amb pauta completa o hagin 

passat la covid-19 en les darrers 180 dies.  

 

• En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària farà el 

seguiment del cas i des de Salut Pública es farà la cerca i identificació de 

contactes estrets de fora del GCE, identificant-los al programa CovidContacts.  

 

• Quan es confirmi un cas positiu en un GCE es farà estudi de contactes a tot el GCE 

independentment de l’estat vacunal dels seus membres, però aquest estudi serà 

diferent segons si l’alumne/a porta una pauta completa de vacunació o no:  

 

▪ Alumnat amb pauta completa de vacunació o que hagin passat la covid-19 en 

els darrers 6 mesos: es farà un TAR a una de les farmàcies autoritzades a tal 

efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. 

La direcció del centre educatiu donarà una carta als alumnes del GCE perquè 

es puguin identificar a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de tal 

manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i el resultat es registri al sistema 

de dades de Salut/Educació.  

▪ Alumnat sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi es farà 

entre el 4t i el 6è dia del diagnòstic del cas i mitjançant preferiblement PCR  

▪ Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació i els que hagin 

tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a 

l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena, mentre que la resta 

d’integrants del GCE sí que l’han de fer. 

▪ Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat 

vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets 

(TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt 

centralitzat per als contactes estrets no vacunats) haurà de fer aïllament. 

▪ Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la 

covid-19 en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, 

haurà de realitzar la quarantena. 
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El referent COVID escola (RECO) serà la persona encarregada d’informar i atendre 

els dubtes que plantegi el centre  en el procés de confinament del GCE. 

 

La infermera de referència del centre educatiu serà qui resoldrà els dubtes 

sanitaris referents a la COVID-19 que el referent COVID escolar no pugui resoldre.  

 

                     El Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial s’encarregarà de cerca de contactes  

                    estrets de qualsevol àmbit i seguiment pertinent d’aquests contactes.  

 

 

Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb 

símptomes (s’ha fet PCR i no TAR):  

 

• No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de 

convivència estable.  

• Només es confinaran els germans i germanes i convivents adults de l’infant 

o adolescent que estudiïn o treballin a un centre educatiu i que no estiguin 

vacunats amb pauta completa o hagin passat la malaltia (amb prova 

diagnòstica confirmatòria) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el 

cas.  

 

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

indicat el confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o tutors 

legals i els germans i germanes d’un contacte estret no es consideren contactes 

estrets.  

 

 

En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua, serà 

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

Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el 

moment en què es constati un resultat positiu. També caldrà que la família ho 

notifiqui a l’escola. 

 

El percentatge de professors i professores de l’escola  vacunats és del 100% amb la 

qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament diferent a la del 

curs anterior, i no caldrà que facin quarantena, sempre i quan estiguin asimptomàtics.  

 

Aquells mestres que formin part d’un GCE sí que es faran una prova de cribratge, 

encara que estiguin vacunats: un TAR el mateix dia del coneixement de ser contacte 

estret o l’endemà, en una de les farmàcies habilitades per a tal efecte.  
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5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021. 

 

5.1. Alumnes 

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

d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris. 

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

estable existent. 

Però atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i 
Salut, l’escola fixarà tres supòsits: 

 

 Presencialitat: Atenent als criteris fixats per les Instruccions per al 
curs 2021- 2022 dels centres educatius de Catalunya, l’escola, en 
l’exercici de la seva autonomia, ha buscat  fórmules organitzatives per 
a tot el curs 2021- 2022, que garanteixin la modalitat presencial de tot 
l’alumnat.



 Prioritzem la formació de manera síncrona, el professorat segueix 
la docència presencial amb l’alumnat que està al centre i per 
videoconferència simultàniament amb l’alumnat que es troba confinat 
a casa.

 

 Confinament parcial: En el cas de produir-se un brot del virus 
localitzat en algun moment del curs, es consideraran hipotètics 
escenaris de virtualitat, en algun grup o grups d’alumnes.



 

 

En cas de confinament parcial o tancament del centre, mantindrem el que acabem 
d’esposar. L’acció educativa i formativa a distància haurà d’estar assegurada des del 
primer dia  i hem millorat  totes les eines utilitzades: 

 
 Docència telemàtica, hores de les videoconferències. 
 L’entrega  i gestió de les tasques al suro de la plataforma. 
 Eina Google Meet hangouts per tota l’escola. 
 Clickedu com a entorn virtual d’aprenentatge, llibres digitals, comunicacions,  

entrega de tasques, seguiments, compartir material, exàmens. 
 Acompliment de les programacions potenciant l’assoliment de les 

competències bàsiques. 
 Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. 
 Mentre part del grup estigui confinat, no farem exàmens. 

        Durant el curs escolar presencial o virtual, farem èmfasi en els següents aspectes: 
 

 Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) amb intervencions del departament 
d’Orientació del centre. 

https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123KbXrpf5nUa834ef-twoJc7ogR1hAmG/view?usp=sharing
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 En l’avaluació inicial de cara a ajustar la programació d’aula a l’estat real de l’alumnat. 

Avaluació competencial. 
 

 Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 
autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors 
socioemocionals de l’aprenentatge. 

 
 Atenció a la diversitat: “Compartir és construir, una escola de totes i per a totes”. 

Tenint com a referència el Decret d’Inclusió 150/2017, de 17 d’octubre, per avançar cap 
a una escola inclusiva, un dels aspectes que formarà part dels fonaments d’aquest marc 
de referència, serà la d’oferir els suports dins l’aula ordinària com a criteri general, 
configurant una escola capaç d’educar els alumnes i les alumnes sense necessitat de 
separar-los segons les diferències que hi ha entre ells. 

 
 L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 

incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels 
alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital. 

 
 Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 

l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema. 
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Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais  

 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE 

Estable Temporal Estable Temporal 

P1 8 Alba R Montse L 

Sagrario C 

   --- Fina G 

P2A 12 Olga P Montse L 

Sagrario C 

   --- Fina G 

P2B 12 Montse S Montse L 

Sagrario C 

   --- Fina G 

P3A 24 Núria P Especialistes    --- Fina G 

P3B 24 Silvia M Especialistes    --- Fina G 

P3C 24 Mª Jesús N Especialistes    --- Fina G 

P4A 23 Laura R Especialistes    --- Fina G 

P4B 22 Mari C Especialistes    --- Sonia P 

P4C 23 Esther P Especialistes    --- Fina G 

P5A 20 M.Carmen  Especialistes    --- Fina G 

P5B 21 Esther M Especialistes    --- Fina G 

P5C 21 Isabel V Especialistes    --- Fina G 

1A EP 21 Esther Z Especialistes    --- Fina G 

1B EP 21 Jéssica G Especialistes    --- Fina G 

1C EP 21 Inés G Especialistes    --- Fina G 

2A EP 25 Cristina R Especialistes    --- Sonia P 

2B EP 24 Sandra P Especialistes    --- Sonia P 

2C EP 24 Ana M Especialistes    --- Sonia P 

3A EP 24 Lidia R Especialistes    --- Vicente F 

3B EP 25 Coloma M Especialistes    --- Vicente F 

3C EP 24 Maria F Especialistes    --- Vicente F 

4A  EP 25 Juanma H Especialistes    --- Vicente F 

4B EP 25 Marta S Especialistes    --- Vicente F 

4C EP 24 Silvia C Especialistes    --- Vicente F 

5A EP 24 Aida M Especialistes    --- Vicente F 

5B EP 25 Ana A Especialistes    --- Vicente F 

5C EP 24 Mónica F Especialistes    --- Vicente F  

6A EP 26 Glòria P Especialistes    --- Vicente F 

6B EP 26 Mª José T Especialistes    --- Vicente F 

6C EP 26 Montse G Especialistes    --- Vicente F 
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GRUPS ALUMNES  DOCENTS PAE 

Estable Temporal Temporal 

Optatives 

Estable Temporal 

1rESOA 27 Amaia B 7  +1    --- Fina G 

1rESOB  27 Eva G 6    --- Fina G 

1rESOC  28 Pablo I 9    --- Fina G 

2nESOA 31 Mercè C 8 +1    --- ---- 

2nESOB  30 Miquel S 7    --- ---- 

2nESOC  30 Laura R 8    --- --- 

3rESOA  29 Mariano G 8 +3    --- --- 

3rESOB  30 Joan P 10    --- Toni - Andrea 

3rESOC  30 Ricard H 10    --- Toni - Pilar 

4tESOA   28 Laura M 8 +9    --- Dolors 

4tESOB  27 Alba A 6    --- Eli 

4tESOC  29 Sheila C 8    --- --- 

1rBTXC 26 Carolina C 6 +3    --- --- 

1rBTXLL 21 Laia R 5 +4    --- --- 

2nBTXC 34 Merche C 5 +4    --- --- 

2nBTXLL 31 Rosa R 5 +3    --- --- 
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5.2. Personal dels centres: docent, d’atenció educativa i d’administració i serveis 

 

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de l’escola avalua la presència 

de personal treballador especialment sensible a la covid-19, en el marc de referència 

vigent en cada moment, i d’acord amb aquest coneixement establir, si escau, mesures 

específiques de protecció. 

 

 

5.3. Grups de convivència estable 

 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden 

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

d’educació inclusiva.  

 

Aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats  al llarg de la jornada lectiva. A 

l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el mateix espai físic. El grup 

d'alumnes ha de ser sempre el mateix.  

 

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

estable. 

 

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

grup estable de convivència de l'alumnat ja que en la majoria dels casos no fa tota la 

docència dins aquest grup. 

 

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

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

portar mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si 

és necessari, els i les professionals municipals. 
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5.4. Espais 

5.4.1. Espais docents per a grups estables 

 

Cada grup tindrà un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a l’educació 

a primària i particularment a secundària, utilitzarem les diferents aules específiques: els 

laboratoris, les aules tallers, música, dibuix, etc. 

5.4.2. Espai de menjador 

 

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. 

 

Cal que mantenir la distància en la filera per recollir el menjar en línia. 

 

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

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

clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància 

de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal 

d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador 

excepte quan estiguin asseguts a la taula menjant. 

 

Les activitats posteriors als àpats les farem a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada 

d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta. 

 

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

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

 

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

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

separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 
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Curs  Horari 

d’entrada  
Horari sortida    

P3 12.45 h Dinen a la classe Dormen a la classe. 

P4 12.45 h Dinen a la classe Grup bombolla a 
gimnàs petit  

P5 12.20 GRUP ESTABLE 
Monitors els recullen a 
classe. 

13.00  
 Grup bombolla pati 
separats per les tanques. 

1r EP 12.45 GRUP ESTABLE  
Monitor els recull al patí 

13.15  

2n EP 12.45 GRUP ESTABLE  
Monitor els recull al patí 

13.15  

3r EP 13.15 GRUP ESTABLE 
 Monitor els recull al patí 

13.45  

4t EP 13.30 GRUP ESTABLE  
Monitor els recull al patí 

14.00 

5è EP 14.00 GRUP ESTABLE 
 Monitor els recull al patí 

14.30 

6è EP 14.00 GRUP ESTABLE 
Monitors els recullen a 
classe. 

14.30 

1r ESO 14.30 GRUP ESTABLE 
Monitor els recull al patí 

15.00 

2n ESO 14.30 GRUP ESTABLE 
Monitor els recull al patí 

15.00 

3r ESO 14.30 GRUP ESTABLE 
Monitor els recull al patí 

15.00 

4t ESO 14.30 GRUP ESTABLE 
Monitor els recull al patí 

15.00 

   

 

5.4.3. Espai de gimnàs 

 

Farem ús del poliesportiu, dels gimnasos i de l’espai del pati.  

Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús 

de mascareta. 
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5.4.4. Patis 

 

La sortida al pati serà esglaonada, tenint                  en compte que hi pot haver a la vegada més 

d’un grup estable. 

 

A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, 

si es fa ús de la mascareta. 

 

5.4.5. Espais de reunió i treball per al personal 

 

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

per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la 

mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai. 

 

Les reunions, amb caràcter general, les farem  telemàtiques. 

 

5.5. Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides. Fluxos de circulació. 

 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre establim circuits i organitzem 

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

determinats. 

 

Les entrades i sortides del centre són de manera esglaonada, tenint en compte  el 

nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 

 

Els i les alumnes han de portar la mascareta posada. 

 

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

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

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que 

acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i 

han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de 

mascareta, i cal limitar tant com sigui possible la seva estada als accessos del centre 

educatiu. 

 

Informarem a  l’ajuntament  sobre l’horari d’entrades i sortides i dels diferents accessos, 

per tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat. 

 

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

mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada. 
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Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

 Carrer Riera de les Parets La llar  8.50 h 

15.00 h 

12.50 h 

 17.00 h 

   

  Porteria  

Plaça de l’Església nº1 

     

P3 (A) 8.55 h 

15.05h 

12.55 h 

17.05h 

P3 (B) 9.00 h 

 15.10 h 

13.00 h 

17.10 h 

P3 (C) 9.05 h 

 15.15 h 

13.05 h 

17.15 h 

  Carrer Riera de les Parets 

 

P4 (A)(B)(C) 

P5 (A)(B)(C) 

9.00 h 

15.10 h 

13.00 h 

17.10h 

Carrer Àngela Roca 1r E.P(A)(B)(C) 
2n E.P(A)(B)(C) 

9.00h 

15.15 h 

13.00 h 

  17.15 h 

Porta d’emergència  

  Carrer Riera de  les Parets 

 

6è  E.P(A) 
 
6è  E.P (B) 
 
6è  E.P (C) 
 

8.55 h 

15.05 h 

9.00 h 

15.10 h 

9.05 h 

15.15h 

12.55  h 

17.05 h 
13.00 h 
17.10 h 

13.05 h 

17.15 h 

Porta del Poliesportiu  

  Carrer Riera de    les Parets 

 

5è  E.P(A) 
 
5è  E.P (B) 
 
5è  E.P (C) 
 

8.55 h 

15.05 h 

9.00 h 

15.10 h 

9.05 h 

15.15h 

12.55  h 

17.05 h 
13.00 h 
17.10 h 

13.05 h 

17.15 h 

Carrer Àngela Roca 3r E.P(A)(B)(C) 
4t E.P(A)(B)(C) 

8.55 h 

15.10 h 

12.55 h 

17.10 h 

    

Carrer Riera de    les Parets 

 

 

1r ESO (A)(B)(C) 
2nESO (A)(B)(C) 

7.50 h 

15.20 h 

13.20 h 

17.20h 

Carrer Àngela Roca 

 

 

3r ESO (A)(B)(C) 
4t ESO (A)(B)(C) 

7.50 h 
15.20 h 

13.20 h 
17.20 h 

  Porteria  

Plaça de l’Església nº1 

 

 

 1r BATXILLERAT   7.50 h 
15.30 h 

14.20 h 
17.30 h 

Porta del Poliesportiu  

  Carrer Riera de     les Parets 

 

2n BATXILLERAT 
 

7.50 h 
15.30 h 

14.20 h 
17.30 h 
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5.5.1. Circulació dins del centre 

 

En els passadissos i els lavabos vetllarem perquè no coincideixin més d’un grup estable. 

Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres. 

 

5.5.2. Ascensors 

 

Reservem  els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i 

el seu personal de suport, si s’escau. L’ús dels ascensors ha de ser esporàdic. 

 
5.6. Altres activitats 

 
5.6.1. Acollida matinal 

 

Hem habilitat un espai ben ventilat que permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres. 

 

Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins cal 

mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a 

l’espai d’acollida. 

 

Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els i les alumnes a la seva aula de 

referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de 

portar les mascaretes posades. 

 

5.6.2. Adaptació d’educació infantil  

 

Les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i 

seguretat següents: 

 

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si 

presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 

dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la 

covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. 

Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc 

davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia 

hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, 

càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin 

estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 

amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona 
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(que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que es trobin 

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

persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la 

unitat familiar. 

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

infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones 

de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o 

gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. 

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

Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta 

higiènica o quirúrgica col·locada correctament. 

Ventilació: Les aules estaran ben ventilades, seguint les instruccions. 

 
LLAR: 
 
Durem a terme un període d’adaptació que consta de 5 dies, que fomentarà l’ integració 
positiva de l’ infant.  
 

✔1r i 2n dia d’escola (1 i 2 de setembre) 

Es faran dos grups d’infants per classe de P2, P1 tots junts. Aquests dos matins, hauran 
de venir acompanyats per un membre de la seva família (que portarà mascareta) per 
acompanyar-los en la primera relació amb l’escola. Aquest acompanyant haurà de 
portar uns mitjons per accedir a la classe sense sabates. 
 

Classes MATÍ 

 ENTRADA SORTIDA 

P1 9 h 10.30 h 

P2A - 1 9 h 10.30 h 

P2B - 1 9 h 10.30 h 

P2A -2 11 h 12.30 h 

P2B -2 11 h 12.30 h 

 

✔3r i 4t dia d’escola (3 i 6 de setembre) 

Es faran dos grups d’infants per classe de P2, P1 tots junts. Aquestes hores els alumnes 
estaran a les aules sense acompanyants. 
 

Classes MATÍ 

 ENTRADA SORTIDA 

P1 9 h 10.30 h 

P2A - 1 9 h 10.30 h 

P2B - 1 9 h 10.30 h 

P2A -2 11 h 12.30 h 

P2B -2 11 h 12.30 h 
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✔5è dia d’escola (7 de setembre) 

Tots els infants assistiran de 9 h a 12 h del matí. 
A partir del dimecres dia 8 es farà l’horari complet, amb servei de menjador. 
 
P3: 
Portem a terme un període d’adaptació, per tal d’aconseguir que els infants s’integrin 
progressivament i de forma positiva a l’escola. 
 
* Dia 9 de setembre: farem tres grups per classe. L’alumne acompanyat per un familiar 
(que portarà mascareta) entraran per la porta de plaça de l’església i aniran cap a la 
classe, on deixaran el material que l’alumne necessitarà a l’escola i coneixeran a la 
tutora. Aquesta els farà entrega de la targeta identificativa que caldrà que l’alumne porti 
els dies 13, 14 i 15 de setembre i dels carnets de recollida. 
 

Classes ENTRADA SORTIDA 

P3A – 1 9 h 10 h 

P3A – 2 10.15 h 11.15 h 

P3A - 3 11.30 h 12.30 h 

P3B – 1 9.15 h 10.15 h 

P3B – 2 10.30 h 11.30 h 

P3B - 3 11.45 h 12.45 h 

P3C – 1 9.40 h 10.40 h 

P3C – 2 10.55 h 11.55 h 

P3C - 3 12.10 h 13.10 h 

 
Entraran i sortiran per la porta de la plaça de l’església. 
 
*Dies 13 i 14 de setembre: farem dos grups per classe.  Els alumnes entraran i sortiran 
per la porta de la Plaça de l’església i seran recollits a porteria per les mestres d’infantil. 
 

Classes ENTRADA SORTIDA 

P3A – 1 9 h 10.30 h 

P3A – 2 11.10 h 12.40 h 

P3B – 1 9.10 h 10.40 h 

P3B – 2 11.20 h 12.50 h 

P3C – 1 9.20 h 10.50 h 

P3C - 2 11.30 h 13 h 

 
*Dia 15 de setembre: Els alumnes faran l’horari de matí. Els alumnes entraran i sortiran 
per la porta de la plaça de l’església. Seran recollits per les professores d’infantil.  
 
* Passats aquests dies d’adaptació, els nens vindran matí i tarda, tot  seguint els horaris 
establerts. 

 
5.6.3. Extraescolars, sortides i colònies 

 

Farem les activitats previstes en la programació general anual,  pel que fa a sortides i 

colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat 

sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent, sempre que la situació del moment ens ho 

permeti. 

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

 

Reunions i entrevistes amb les famílies 

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

preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, si s’escau  

valorarem dur-les a terme amb un format híbrid sempre respectant l'aforament que 

permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts 

i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física 

recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És 

preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades 

amb la pauta completa. 

 

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

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

sanitàries establertes en cada moment. 

 

Festes escolars 

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

garantir l'agrupament en grups estables de convivència. 

 

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

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

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

 

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

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

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

participants estiguin vacunades amb la pauta completa. 
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ANNEX 1. LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors amb rinorrea, odinofàgia i 

cefalea.  

 

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) 

 Tos 

 Dificultat per respirar 

 Mal de coll** 

 Refredat nasal** 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

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

 
*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 d’aquesta 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. 

 
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 

 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les 
persones i el context epidemiològic del moment. 
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1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 

 

Les famílies i la ciutadania poden consultar a Escola Segura les dades de cada centre 

educatiu. Aquestes dades s’actualitzen diàriament amb les dades de la TRAÇACOVID. 

 

Recordem la importància de tenir la pauta de vacunació completa 

Pauta de vacunació completa: es considera que una persona té la pauta completa de 

vacunació quan:  

o Han passat 14 dies de la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca o Janssen).  

o Han passat la covid-19 i posteriorment han rebut una dosi de vacuna i han 

passat 14 dies de la vacuna rebuda (període mínim igual a l’establert per a 

les segones dosis).  

o En el cas de les persones amb immunodepressió, quan han de rebut les 2 

dosis de vacuna encara que hagin passat la malaltia.  

 

 

 


