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1. Introducció 

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 els 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. 

2. Objectius 

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

l’educació en condicions d’equitat. 

1. 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. 

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

3. A través de les mesures proposades, el centre educatiu ha d’estar en 

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

casos i de contactes. 

3. Valors en què es basa la proposta 

• Seguretat  

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

les persones que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els 

centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es 

pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.  

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un 

col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació 

clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica 

epidèmica d’aquest coronavirus.  

 

• Salut  

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

centres educatius és una prioritat per al departament d’Educació i Salut. 

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a 

millorar la traçabilitat dels casos i contactes. 
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4. Etapa d’infantil 

 

4.1 Entrades i sortides 

L’alumnat i famílies d’Infantil entraran i sortiran per la porta del c/Almeria.  

Es mantenen els horaris esglaonats. 

És important respectar l’horari de cada curs i ser puntuals.  

Es recomana que l’acompanyant sigui un únic adult amb pauta de vacunació 

completa. 

 

CURS ACCÉS 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

HORA 

ENTRADA 

MATÍ 

HORA MIGDIA 

(alumnat que 

dina a casa) 

HORA 

SORTIDA 

P3 c/Almeria 9.00h  
13.00h-15.00h 

16.45h 

P4 c/Almeria 8.55h 16.55h 

P5 c/Almeria 8.50h 16.50h 

 

4.2 Grups estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i 

dels seus contactes. 

El grup estable es defineix com un grup de persones que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que no els sigui necessari requerir la 

distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,2 metres. 

El grup estable d’infantil estarà definit per cada classe, amb un espai habitual 

(aula corresponent) i la seva tutora.  

Aquest any, com a mesura flexible els alumnes d’un mateix curs (A i B) poden 

fer activitats pedagògiques conjuntes amb la mascareta posada, és per 

aquest motiu, que de moment, infantil descarta aquesta opció i farà les 

activitats només amb el seu GE. 

 

 

La mascareta a infantil no és 

obligatòria però serà necessària 

portar-la posada per fer les 

entrades i sortides 
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CURS NOMBRE 

D’ALUMNAT 

TUTOR/A ALTRES DOCENTS 

(intervenen amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa que 

intervé 

puntualment 

ESPAI 

habitual del  grup 

P3 A 26 
 

Míriam Baixas  

 

 

 

5 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono) 

 
1 psicopedagoga 

1 logopeda 

1 suport 

Aula ordinària 

P3 B 24 Xènia Buján Aula ordinària 

P4 A 25 Maria Fernández   
 
 
 
 

1 psicopedagoga 

1 logopeda 

Aula ordinària 

P4 B 25 Cristina Martínez Aula ordinària 

P5 A 24 Montse Alòs   

6 especialistes 

(Psico, Música, Anglès, 

EO, Fono, Reforç) 

Aula ordinària 

P5 B 25 Clàudia Espona Aula ordinària 
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 4.3 Adaptació d’activitats, espais i material 

 
La gran majoria de temps lectiu, l’alumnat estarà a la seva aula habitual 

amb el GE i la tutora de referència. 

Els docents que hagin d’interactuar amb el grup ho faran garantint les 

mesures de seguretat establertes i sempre amb la mascareta posada. 

De moment, les activitats que es feien compartides amb tot el curs 

sencer, com els “grup de colors”, es faran sense barreja. 

Per aquelles activitats que requereixin un espai ampli i/o a l’aire lliure 

com el pati, el menjador, les excursions i les colònies, es faran amb el 

curs sencer (A i B). 

Els estudis epidemiològics han observat que el contagi covid per les 

superfícies i/o materials és molt baix, per això, aquest curs només es 

farà una desinfecció diària al final de la jornada lectiva, tot i que a les 

aules continuarà havent productes de neteja per fer ús quan es 

consideri.  

L’alumnat podrà compartir material i portar joguines de casa que 

estiguin en bones condicions higièniques.  

Totes les aules tindran gel hidroalcohòlic i paper d’un sol ús                     per 

poder. 

A l’hora del pati s’utilitzaran 3 espais amplis a l’aire lliure, assignant 1 

espai per a cada curs, sense barrejar un curs amb un altre. 

Es farà una rotació diària i es determinarà una caixa de joguines per a 

cada curs.  

Les joguines, com sempre, es desinfectaran cada 15 dies. 

Per fer el pati l’alumnat no caldrà que porti la mascareta posada. 

 

L’adaptació 

El primer dia de curs, l’alumnat de P3 entrarà a l’escola a les 10.00h; 

això farà possible que les mestres puguin rebre i acollir l’alumnat del 

curs passat i poder presentar a la nova tutora. 

Aquest acolliment no es podrà fer a l’aula on estaven l’any passat ni 

tampoc amb la barreja dels companys/es anteriors, sinó que la mestra 

anirà a saludar directament a la classe actual. 

 

Piscina 

L’alumnat de P5 farà piscina a les instal·lacions de l’escola Joan Pelegrí 

els dilluns a les 11.00h i tindran disponibilitat de diversos vestuaris per 

evitar aglomeracions.  

Es seguiran les mesures sanitàries i durant el trajecte, els alumnes sí 

que hauran de dur la mascareta posada.  
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 4.4 Patis 

 
MATÍ 

(11h-11.45h) 

 
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 

SORRA 

(Vigilància) 

 

P4 

 

P5 

 

P3 

 

P4 

 

P3 

2  2 2  2 2  

 
TERRASSA 

(Vigilància) 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

 
P5 

2 2 2 2 2 

 
PATI TOU 

(Vigilància) 

 
P5 

(piscina) 

 
P4 

 
P5 

 
P5 

 
P4 

2 
 

2  2  2 

 

TARDA 

(16.00h-16.30h) 

 
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
SORRA 

(Vigilància) 

 
P4 

 
P5 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

2  2 2 2  2 

 
TERRASSA 

(Vigilància) 

 
P3 

 
P3 

 
P4 

 
P3 

 
P5 

2 2 2  2  2 

 
PATI TOU 

(Vigilància) 

 
P5 

 
P4 

 
P5 

 
P5 

 
P4 

2  2 2 2 2 
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4.5 Espai migdia 

Infantil té dos espais per fer el servei de menjador, grans i espaiosos.  

Aquest curs la normativa contempla que puguin coincidir diversos grups 

estables per fer els àpats. 

La distribució serà la següent: 

P3 dinarà en el menjador A, a les 12.45h 

P4 i P5 dinaran a les 13.00h en el menjador B. 

Cada grup estable seurà a la mateixa taula amb els seus companys/es i, si 

per qüestió d’espai això no fos sempre possible, es deixaria una cadira buida 

entre els alumnes que provinguin d’altres grups. 

A l’escola no es podran rentar les dents fins a nou avís, tret d’aquells casos 

que per recomanació bucodental, ho requereixin.  

 

 

 Vigilància 

CURS ESPAI HORARI Menjador Pati Dormitori 

P3 

P3 A  
12.45h 

 

2 1 suport           1 (alumnat 
que no dorm) 

2 

P4   

B 

 

 
13.00h 

2  

1 suport 

2  
1 suport  

 

             - 

P5 2 2 

 
Dormitori 

 
Igual que el curs passat, hi hauran dos espais diferenciats per fer el dormitori: 

l’aula de psico i la ludoteca, per no barrejar els grups estables. Els nens i les 

nenes que no dormin podran estar al pati. 

Les famílies hauran de comprar un llençol                            amb gomes en els extrems per 

posar-los a sobre dels llitets.  

Ho podeu comprar a l’Abacus, a través del següent enllaç: LLENÇOL GOMES 

Segons el temps climàtic també es podrà portar un llençol de reforç o una 

manta. 

 

 

 

 

 

 

https://materialescolar.abacus.coop/llenol-akros-per-llit-aplicable-1060657
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4.6 Reunions d’inici de curs 

Es mantenen les reunions d’inici de curs amb les famílies en format  telemàtic. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el meet per convocar-vos. 

Es demana que les famílies es connectin des del correu de l’alumne/a per tal 

de verificar l’assistència dels representats legals, per aquest motiu s’enviarà 

una còpia del correu a les dues adreces. 

Les reunions seran en el següent horari: 

 

CURS DATA ESPAI 

P3 04/10/21 a les 18.00h  
Telemàtica P4 20/09/21 a les 18.00h 

P5 29/09/21 a les 18.00h 

 

4.7 Mesures d’higiene i seguretat 

• Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que s’estableixin 

segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest document. 

• Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba malament 

i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19. (Veure annex 1) 

• Es mantenen les aules amb un dosificador que conté gel hidroalcohòlic, per 

tal que el docent el proporcioni a l’alumnat. 

• Es seguirà amb el rentat de mans, un mínim de 5 vegades al dia: a l’entrada 

de l’aula, abans d’esmorzar, després de cada pati, abans i després de dinar i 

a la sortida. 

• Tots els espais disposaran de papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

• Es farà el manteniment de neteja i desinfecció dels lavabos i vestidors, dues 

vegades al dia pel servei professional de neteja. 

• Les aules, passadissos i espais comuns disposaran de cartells informatius 

sobre les mesures de prevenció i d’higiene per conscienciar l’alumnat. 

• Sempre que el temps climàtic ho permeti, les aules tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. Podeu veure la recomanació de la 

ventilació de Salut en el següent enllaç: Ventilació en els centres educatius 

• Es manté l’aula d’aïllament de cada edifici (per les diferents etapes), per 

mantenir aïllat l’alumne/a que es trobi malament fins que el vinguin a buscar. 

  

 

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


 

8 
 

5. PRIMÀRIA 

 
 5.1 Entrades i sortides 

 

Es mantenen les dues entrades habilitades per a l’alumnat de primària i 

s’esglaonaran els horaris com el curs passat per tal d’evitar aglomeracions. 

De 1r a 3r de primària entraran i sortiran per la porta del c/Gavà que fa 

cantonada amb el c/Almeria i de 4t a 6è ho faran per la porta principal del 

c/Almeria. 

Tot i que aquest curs es permet l’entrada a les famílies, de moment, 

recomanem que els alumnes entrin sols fins a l’interior del recinte. 

Per a la recollida, serà el docent qui acompanyi el grup fins a l’exterior. 

És molt important la puntualitat i respectar l’horari de cada curs. 

 

* Nota 1: Per fer l’entrada, durant la primera setmana de setembre, 

l’alumnat de 1r de primària podrà ser acompanyat fins a l’interior del recinte, 

per un únic familiar, preferiblement que tingui la pauta de vacunació 

completa. 

* Nota 2: Les famílies que tinguin fills/es a infantil podran entrar amb els 

germans/es de primària. 

* Nota 3: L’entrada per fer l’acollida matinal, l’alumnat que dina a casa i la 

sortida de les extralectives es farà només per la porta principal del c/Almeria.  

 

 

 

 

 

 

 

CURS ACCÉS 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

HORA 

ENTRADA 

MATÍ 

HORA 

MIGDIA 

(Porta 

Almeria) 

HORA 

SORTIDA 

TARDA 

1r PRI c/Gavà-Almeria 8.50h  

 

13.00h-15.00h 

16.50h 

2n PRI c/Gavà-Almeria 8.55h 16.55h 

3r PRI c/Gavà-Almeria 9.00h 17.00h 

4t PRI c/Almeria 8.50h 16.50h 

5è PRI c/Almeria 8.55h 16.55h 

6è PRI c/Almeria 9.00h 17.00h 

 

 

L’ús de la mascareta a Primària serà 

obligatòria excepte per fer activitat 

física, flauta i en el moment dels 

àpats. 

En els espais a l’aire lliure es podrà 

treure només quan s’estigui només 

amb el grup estable 
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5.2 Grups estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i 

dels seus contactes. 

El grup estable es defineix com un grup de persones que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que no els sigui necessari requerir la 

distància física interpersonal de seguretat establerta d’1,2 metres. 

El grup estable de primària estarà definit per cada classe, amb un espai 

habitual (aula corresponent) i el tutor/a.  

Aquest curs, com a mesura flexible els alumnes d’un mateix curs (A i B) 

podran fer activitats pedagògiques conjuntes (reptes, projectes, 

desdoblaments...), sempre amb la mascareta posada i compartiran espais 

amplis i/o a l’aire lliure com el menjador, el pati, les excursions i les colònies.  
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CURS NOMBRE 

D’ALUMNAT 

TUTOR/A ALTRES DOCENTS 

(intervenen amb 

mesures de seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa (intervé 

puntualment) 

ESPAI 

estable del grup 

1r A 25 

 

Rosa Farrés  

9 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Desdoblaments, Reptes, 

Auxiliars de conversa i 

acompanyants de piscina) 

 

 

1 psicopedagoga 

 

Aula ordinària 

1r B 25 Marta Conde Aula ordinària 

2n A 25 Núria Ferrer Aula ordinària 

2n B 25 Sandra Martínez Aula ordinària 

3r A 25 Cristina Robles  

 

8 especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Taller Raonament, Taller 

Expressió, Auxiliars de 

conversa i TAC) 

 

 

1 psicopedagoga  

(la  mateixa persona que fa 

taller de 

raonament) 

 

Aula ordinària 

3r B 25 Victòria Zamora  Aula ordinària 

4t A 25 Elisa Pujadas Aula ordinària 

4t B 25 Esther Tobeña Aula ordinària 

 

5è A 25 M.Àngels Vallbé   

 

9  especialistes 

(EF, Música, Anglès, EVP, 

Projectes, Ed.Emocional, 

Auxiliars de conversa i 

TAC) 

 

 

1 psicopedagoga  

(la  mateixa persona que fa 

l’educació emocional) 

 

Aula ordinària 

5è B 25 Jonatan Marín Aula ordinària 

6è A 26 Esther Gómez Aula ordinària 

6è B 25 Bernat Jou Aula ordinària 
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5.3 Adaptació d’activitats, espais i materials 

El primer dia d’escola cada curs haurà d’anar a la seva classe corresponent 

acompanyat del tutor/a. Començaran directament a l’aula “nova”. 

Hi haurà algunes activitats que variaran respecte a l’estructura i s’hauran 

d’adaptar: 

 

REPTES 

- Els Reptes de cicle inicial es faran amb el curs sencer de manera      

que cada setmana les 3 hores es dedicaran a un mateix repte. 

- De cada curs es faran 3 grups de treball. 

- Cada repte es realitzarà en un lloc específic i hi haurà una 

mestra. 

- El material serà utilitzat durant les 2 sessions i es guardarà a 

l’aula   mentre duri el repte. 

- Hi haurà una rotatòria de 6 setmanes. 

 

ÚS DE MATERIAL 

Els estudis epidemiològics han observat que el contagi covid per les 

superfícies i/o materials és molt baix, per això, aquest curs, només es farà 

una desinfecció diària al final de la jornada lectiva, tot i que a les aules 

continuarà havent productes de neteja per fer ús quan es consideri. 

L’alumnat també podrà portar material i articles de casa sempre i quan 

estiguin en bones condicions higièniques. 

 

5.4 Patis 

 

* Nota 1: Tot l’alumnat esmorzarà al pati. 

* Nota 2: Es recupera l’espai de “la caseta” per fer activitats tranquil·les en 

grups reduïts del mateix grup estable. 

* Nota 3: Durant el 1r trimestre, alguns dies de la setmana, cicle inicial 

esmorzarà a l’aula perquè treballaran aspectes d’hàbits d’alimentació saludable. 

Pati: de 10.30h a 11.00h 

 

 

 

 

Rotació 

Setmanal 

Exemple: 

SECRETARIA 
(1 vigilant) 

OLIVERA 

(1 vigilant) 

PATI GRADES CASETA 

(1 vigilant) 
TOU 

(1 vigilant) BANDA 

GRADES 

(1 vigilant) 

BANDA 

PASSADÍS 

(1 vigilant) 

1r 2n 4t 5è  

Espai 

obert a 

grups 

reduïts 

6è 

6è 1r 3r 4t 5è 

5è 6è 2n 3r 4t 

4t 5è 1r 2n 3r 

3r 4t 6è 1r 2n 

2n 3r 5è 6è 1r 
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5.5 Espai migdia  

Segons la normativa, aquest any poden coincidir diversos grups estables 

per fer els àpats. 

Tots els cursos de primària dinaran al menjador principal de l’escola de 

manera esglaonada, mantenint els grups estables en taules separades i/o 

deixant una cadira buida. Podran haver-hi encarregats de posar aigua al seu 

grup estable. 

A partir de 3r de primària es farà ús del biòmetre per passar llista. 

A l’escola no es podran rentar les dents fins a nou avís, tret d’aquells casos 

que per recomanació bucodental, ho requereixin.  

Hi haurà un monitor/a de vigilància per a cada classe que s’encarregarà de 

deixar desinfectada la taula. 

 

La distribució serà la següent: 

 

Curs Hora Espai 

1r i 2n 13.00h fins les 13.30h  Part A del menjador principal 
Part B del menjador principal 

Part A del menjador principal 

3r i 4t 13.05 fins les 13.30h 

 5è i 6è 13.35h fins les 14.15h 

 

5.6 Reunions d’inici de curs  

Es mantenen les reunions d’inici de curs amb les famílies en format  telemàtic. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el meet per convocar-vos. 

Es demana que les famílies es connectin des del correu de l’alumne/a per tal 

de verificar l’assistència dels representats legals, per aquest motiu s’enviarà 

una còpia del correu a les dues adreces. 

Les reunions seran en el següent horari: 

 

CURS DATA ESPAI 

1r pri 14/09/21 a les                                                     18.00h  
 

 
Telemàtica 

2n pri 28/09/21 a les   18.00h 

3r pri 22/09/21 a les                                       18.00h 

4t pri 16/09/21 a les                                                                  18.00h 

5è pri 15/09/21 a les   18.00h 

6è pri 21/09/21 a les 18.00h 
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5.7 Mesures d’higiene i seguretat 

• Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que s’estableixin 

segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest document. 

• Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba malament 

i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19. (Veure annex 1) 

• Es mantenen les aules amb un dosificador que conté gel hidroalcohòlic, per 

tal que l’alumnat se’n posi abans d’entrar. 

• Es seguirà amb el rentat de mans i/o dosificació de gel hidroalcohòlic un 

mínim de 5 vegades al dia: a l’entrada de l’aula, abans d’esmorzar, després 

de cada pati, abans i després de dinar i a la sortida. 

• Tots els espais disposaran de papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

• Es farà el manteniment de neteja i desinfecció dels lavabos i vestidors, dues 

vegades al dia pel servei professional de neteja. 

• Les aules, passadissos i espais comuns disposaran de cartells informatius 

sobre les mesures de prevenció i d’higiene per conscienciar l’alumnat. 

• Sempre que el temps climàtic ho permeti, les aules tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. Podeu veure la recomanació de la 

ventilació de Salut en el següent enllaç: Ventilació en els centres educatius 

• Es manté l’aula d’aïllament de cada edifici (per les diferents etapes), per 

mantenir aïllat l’alumne/a que es trobi malament fins que el vinguin a buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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6. Secundària 

 

6.1 Entrades i sortides  

L’alumnat d’ESO entrarà i sortirà pel c/Gavà en horaris esglaonats per evitar 

aglomeracions. 

CURS ACCÉS 

D’ENTRADA 

I SORTIDA 

HORA 

HABITUAL 

MATÍ 

ALTRES HORA MIGDIA 

(alumnat que dina 

a casa) 

HORA 

SORTIDA 

1r ESO c/Gavà 09.00h  Dilluns de 13.00h a 

14.30h 

17.00h 

2n ESO c/Gavà 08.55h 2 dies a 

les 8.30h 

 
 
 
13.30h-15.00h 

16.55h 

3r ESO c/Gavà 08.50h 3 dies a 

les 8.05h 

16.50h 

(excepte 

divendres a 
les 13.30h) 

4t ESO c/Gavà 08.55h 2 dies a 

les 8.00h 

16.55h 

(excepte 

divendres a 
les 13.30h) 

 

6.2 Grups estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i 

dels seus contactes. 

El grup estable es defineix com un grup de persones que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que no els sigui necessari requerir la 

distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,2 metres. 

El grup estable de secundària estarà definit per cada classe, amb un espai 

habitual (aula corresponent) i el tutor/a.  

Aquest curs, com a mesura flexible els alumnes d’un mateix curs (A i B) 

podran fer activitats pedagògiques conjuntes (matèries, optatives, projectes, 

desdoblaments...),  i compartir espais amplis i/o a l’aire lliure com el 

menjador, el pati, les excursions i les colònies. 

 

 

L’ús de la mascareta a secundària serà 

obligatòria excepte per fer activitat física i 

en el moment dels àpats. 

En els espais a l’aire lliure es podrà treure 

només quan s’estigui amb el grup estable 
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CURS NOMBRE 

ALUMNAT 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

que intervenen (amb mesures de 

seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 

puntualment 

ESPAI 

estable d’aquest grup 

1r ESO A 31 Mercè Martín 

Quim Mairal 

 
 
 
 

6 especialistes 

(Català, Ciències, Anglès, EVP, EF, 

Música) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 psicopedagoga 
 

Aula ordinària 

1r ESO B 30 Núria Català 

Begonya Samit 

Aula ordinària 

2n ESO A 30 Núria Roca 

Lluís Belmonte 

 
5 especialistes 

(Català, Anglès, EVP, EF, Música) 

Aula ordinària 

2n ESO B 30 Mar Manrique 

Loredana Panaite 

Aula ordinària 

3r ESO A 30 Ana Carrión 

Guillem Méndez 

 

8 especialistes 

(Ciències, Català, Tecno, Socials, 

Anglès, EVP, EF, Música) 

Aula ordinària 

3r ESO B 30 Carme Mateo 

Bruna Maneja 

Aula ordinària 

4t ESO A 30 Àngels Figuerola 

Joanjo López 

 

6 especialistes  

(Socials, Català, Anglès, Mates, EF i 

música) 

Aula ordinària 

4t ESO B 29 Enric Mujal 

Montse Silva 

Aula ordinària 
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 6.3 Matèries optatives i altres activitats 

Algunes matèries i optatives comporten la barreja d’alumnes de diferents grups estables que sempre aniran amb la mascareta 

posada i mantindran una distància d’1,2m. Es podrà compartir material i no caldrà la desinfecció contínua ja que els estudis 

epidemiològics han observat que el risc de contagi per la superfície i/o material és molt baixa. 
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN 

DOCENT TEMPORALITZACIÓ OBSERVACIONS 

Teatre 

Narracions i aventures 

Reforç d’anglès 

Mediació 

 
 
 

1r ESO 

Gemma Deusedas 

Bruna Maneja 

Loredana Panaite 

Montse Colomer 

 
 
 

 
2h de cada 

optativa/setmanals 

 
 
 
 
 

(Música, Teatre i Publicitat 

1h/setmanals) 

1r quadrimestre 

Projecte apropem-nos 

Còmic 

Reforç de llengua (català i castellà) 

Anglès (EO) 

Xavi Vela  

Amanda Rodríguez 

Bruna Maneja 

Montse Colomer 

Loredana Panaite 

2 quadrimestre 

Francès 

Reforç de llengua (català i castellà) 

 
2n ESO 

Anna Campos i Ana Carrión 

Montse Colomer 

Tot el curs 

Francès 

Reforç de llengua (català i castellà) 

Música 

Teatre 

Publicitat 

Reforç de mates 

 
3r ESO 

Anna Campos i Ana Carrión  

Montse Silva 

Genís Barcons 

Gemma Deusedas 

Amanda Rodríguez 

Marta Díaz 

 
Tot el curs 

Llatí  

Francès  

Eco i Empre 

Bio 

Fis i Quim  

Tecno 

 Música  

Plàstica  

Info i reforç de mates 

 
 
 

 
4t ESO 

Anna Campos 

Ana Carrión  

Núria Català  

Guillem Méndez 

Núria Roca 

Juan José López 

Genís Barcons 

Amanda Rodríguez 

Elisabeth Riquelme 

 
 

 
3h de cada optativa/setmanals 

 

 
Tot el curs 
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          6.4 Patis 

Aquest any tots els cursos d’ESO faran el pati als espais del centre ja que la 

normativa accepta la barreja de diversos GE en espais amplis i/o a l’aire lliure. 

  

6.5 Espai migdia 

Segons la normativa, aquest any poden coincidir diversos grups estables 

per fer els àpats. 

Els cursos de secundària dinaran al menjador principal de l’escola després 

que acabi l’últim torn de l’etapa de primària i es mantindran els grups estables 

en taules separades i/o deixant una cadira buida. 

 

Els monitors/es vetllaran perquè les taules quedin desinfectades al final de 

l’àpat. 

 

L’alumnat de secundària dinarà cada dia a les 14.15h, excepte els dilluns 

que ESO 1 dinarà a les 13:45h perquè entra abans a classe. 

 

Podran haver-hi encarregats de posar aigua al seu grup estable. 

Es farà ús del biòmetre per passar llista. 

 

A l’escola no es podran rentar les dents fins a nou avís, tret d’aquells casos 

que per recomanació bucodental, ho requereixin.  

 

6.6 Reunions d’inici de curs  

Es mantenen les reunions d’inici de curs amb les famílies en format  telemàtic. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el meet per convocar-vos. 

Es demana que les famílies es connectin des del correu de l’alumne/a per tal 

de verificar l’assistència dels representats legals, per aquest motiu s’enviarà 

una còpia del correu a les dues adreces. 

 

 

 

 

 

Horari: d’11.00h a 11.30h 

 ESPAI 

Pati olivera Pati grades Sala d’alumnes 

Curs 1r ESO 2n ESO 3r i 4t ESO 

Es farà rotació setmanal 

Vigilància 5 
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Les reunions seran en el següent horari: 

 

CURS HORARI ESPAI 

1r ESO 08/09/21 a les                                                     18.00h 

(en aquesta reunió poden 

assistir alumnes i famílies) 

 
 

 
 

Telemàtica 

2n ESO 15/11/21 a les  18.00h 

3r ESO 25/10/21 a les  18.00h 

4t ESO 22/11/21 a les                                               18.00h 

 

6.7 Mesures d’higiene i seguretat 

• Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que s’estableixin 

segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest document. 

• Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba malament 

i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19. (Veure annex 1) 

• Es mantenen les aules amb un dosificador que conté gel hidroalcohòlic, per 

tal que l’alumnat es posi abans d’entrar. 

• Es seguirà amb el rentat de mans i/o dosificació de gel hidroalcohòlic un 

mínim de 5 vegades al dia: a l’entrada de l’aula, abans d’esmorzar, després 

de cada pati, abans i després de dinar i a la sortida. 

• Tots els espais disposaran de papereres tancades, de tapa i pedal, per 

llençar el paper d’un sol ús. 

• Es farà el manteniment de neteja i desinfecció dels lavabos i vestidors, dues 

vegades al dia pel servei professional de neteja. 

• Les aules, passadissos i espais comuns disposaran de cartells informatius 

sobre les mesures de prevenció i d’higiene per conscienciar l’alumnat. 

• Sempre que el temps climàtic ho permeti, les aules tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. Podeu veure la recomanació de la 

ventilació de Salut en el següent enllaç: Ventilació en els centres educatius 

• Es manté l’aula d’aïllament de cada edifici (per les diferents etapes), per 

mantenir aïllat l’alumne/a que es trobi malament fins que el vinguin a buscar. 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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7. BATXILLERAT 

7.1 Entrades i sortides 

L’alumnat de batxillerat entrarà i sortirà pel c/Gavà amb horaris esglaonats 

per evitar aglomeracions.  

CURS ACCÉS 

D’ENTRADA I 

SORTIDA 

HORA 

ENTRADA 

MATÍ 

HORA 

MIGDIA 

(alumnat que 

dina a casa) 

HORA SORTIDA 

1r BTX  
 
 
c/Gavà 

 

7.55h Dilluns i 

Dimecres 

13.30h-15.00h 

14.30h 

(excepte Dilluns i 

Dimecres a les 

17.00h) 
 

2n BTX 
 

7.50h 
  

14.30h 
 

 

7.2 Grups estables 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles 

casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i 

dels seus contactes. 

El grup estable es defineix com un grup de persones que tenen una relació 

propera i molt quotidiana. Això permet que no els sigui necessari requerir la 

distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,2 metres. 

El grup estable de BTX estarà definit per cada classe, amb un espai habitual 

(aula corresponent) i el tutor/a.  

Aquest curs, com a mesura flexible els alumnes d’un mateix curs (A, B i C) 

podran fer matèries i optatives barrejats, sempre amb la mascareta posada i 

la distància de seguretat d’1,2 metres. 

També podran compartir espais amplis i/o a l’aire lliure com el menjador, el 

pati, la sala d’alumnes i fer sortides culturals conjuntes. 

 

 

L’ús de la mascareta a BTX serà obligatòria 

excepte per fer activitat física i en el 

moment dels àpats. 

En els espais a l’aire es podrà treure quan 

s’estigui només amb el seu grup estable 
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CURS NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES DOCENTS 

que intervenen (amb mesures 

de seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 

puntualment 

ESPAI 

estable d’aquest 

grup 

1r BTX A 35 Teresa Besora   
 
 
 
 
 
 
 

7 especialistes 

(Català, Castellà, 2 d’Anglès, 

Filo, CMC, EF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 psicopedagoga 
 

Aula ordinària 

1r BTX B 35 Laura Torró  Aula ordinària 

1r BTX C 34 Alfons Moreno  Aula ordinària 

2n BTX A 33 Pepita Alonso Aula ordinària 

2n BTX B 33 Ricard Salcedo Aula ordinària 

2n BTX C 32 Rosa M.Murillo Aula ordinària 
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       7.3 Matèries optatives i altres activitats 

Algunes matèries i optatives comporten la barreja d’alumnes de diferents grups estables que sempre aniran amb la mascareta 

posada i mantindran una distància d’1,2m. Es podrà compartir material i no caldrà la desinfecció contínua ja que els estudis 

epidemiològics han observat que el risc de contagi per la superfície i/o material és molt baixa. 

 
ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 

QUALS PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT TEMPORALITZACIÓ OBSERVACIONS 

Fonaments de les arts 

Bio 

Mates de les CS 

Tecno 

Dibuix Tècn 

Química 

Lit.Universal 

Dibuix Art 

Mates 

Cultur Audiov 

CTMA 

Llatí 

Física 

Economia 

Francès 

Psico i Soc. 

Volum 

Història del Mon Cont. 

 

 
 
 

 

1r BTX 

Lluís Belmonte 

Quim Mairal 

Alfons Moreno 

Enric Mujal 

Amanda Rodríguez 

Núria Roca 

Teresa Besora 

Begonya Samit 

Alfons Moreno   

Lluís Belmonte 

Marta Díaz 

Anna Campos  

Alfons Moreno 

Rosa M.Murillo  

Ana Carrión 

Montse Silva 

Lluís Belmonte 

Ricard Salcedo  

 

 
 
 

 

4 franges de 4h 

setmanals cadascuna 

 

 
 
 

(Hi ha 6 docents que 

imparteixen diverses 

optatives  

(tots imparteixen 2, 

excepte 1 que en fa 3) 
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ACTIVITAT O MATÈRIA GRUPS ESTABLES DELS 

QUALS PROVENEN  

DOCENT TEMPORALITZACIÓ OBSERVACIONS 

Fonaments de les arts 

Bio 

Mates de les CS 

Lit. Espanyola 

Lit.  Catala 

Tecno 

Histò de l’art del social 

Dibuix Tècnic 

Química 

Disseny 

Dibuix Art 

Geo 

Mates 

Cultur Audiov del social 

Cultur Audiov Tecno Graf.Plàst. 

CTMA 

Llatí 

Física 

Economia 

 

 
 
 

 

2n BTX 

Rosa M.Murillo 

Quim Mairal 

Juan José López 

Pepita Alonso 

Teresa Besora 

Enric Mujal  

Rosa M.Murillo 

Enric Mujal 

Juan José López 

Begonya Samit 

Begonya Samit 

Núria Català 

Alfons Moreno 

Lluís Belmonte 

Amanda Rodríguez 

Juan José López 

Anna Campos 

Alfons Moreno 

Rosa M.Murillo 

 

 
 
 

 

4 franges de 4h 

setmanals cadascuna 

 

 
 
 

(Hi ha 6 docents que 

imparteixen diverses 

optatives  

(tots imparteixen 2, 

excepte 1  docent que  

en fa 3) 
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7.4 Patis 

L’alumnat de BTX té dues pauses per poder fer el descans. 

Faran ús de tres espais diferenciats: sala d’alumnes, pati de l’escola i pels 

alumnes que surtin fora, podran continuar anant al Parc de la Celestina 

Vigneaux (just davant de l’escola). 

 

1r i 2n de BTX 

1a pausa 2a pausa 

 
de 09.50h a les 10.10h 

 
de 12.10h a les 12.30h 

 

 

7.5 Espai migdia 

 

Segons la normativa, aquest any poden coincidir diversos grups estables 

per fer els àpats. 

Els cursos de BTX podran dinar al menjador principal de l’escola i/o qui porti 

carmanyola, podrà fer ús de la sala d’alumnes. 

Els alumnes que dinin al menjador ho començaran a fer a partir de les 14.20h 

(per evitar entrar en el mateix moment que l’ESO). 

Es mantindran els grups estables en taules separades i/o deixant una cadira 

buida. 

Podran haver-hi encarregats de posar aigua al seu grup estable. 

Es farà ús del biòmetre per passar llista. 

A l’escola no es podran rentar les dents fins a nou avís, tret d’aquells casos 

que per recomanació bucodental, ho requereixin.  

 

7.6 Reunions d’inici de curs 

Es mantenen les reunions d’inici de curs amb les famílies en format  telemàtic. 

S’enviarà una circular amb l’ordre del dia i el meet per convocar-vos. 

Es demana que les famílies es connectin des del correu de l’alumne/a per tal 

de verificar l’assistència dels representats legals, per aquest motiu s’enviarà 

la circular als dos correus. 

Les reunions seran en el següent horari: 

 

CURS HORARI ESPAI 

 
1r BTX 

 
04/10/21 a les 

18.00h 

 
 
 

Telemàtica 

 
2n BTX 

 
22/11/21 a les 

18.00h 
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7.7 Mesures d’higiene i seguretat 

• Es seguiran rigorosament les mesures d’higiene i seguretat que s’estableixin 

segons la situació del moment i que s’han descrit en aquest document. 

• Cap alumnat ni personal laboral podrà venir a l’Escola si es troba malament 

i/o té símptomes compatibles amb el Covid-19. (Veure annex 1) 

• Es mantenen les aules amb un dosificador que conté gel hidroalcohòlic, per 

tal que l’alumnat es posi abans d’entrar. 

• Es seguirà amb el rentat de mans i/o dosificació de gel hidroalcohòlic un 

mínim de 5 vegades al dia: a l’entrada de l’aula, abans d’esmorzar, després 

de cada pati, abans i després de dinar i a la sortida. 

• Aules amb papereres tancades, de tapa i pedal, per llençar el paper d’un 

sol ús. 

• Manteniment de neteja i desinfecció dels lavabos i vestidors, dues vegades 

al dia pel servei professional de neteja. 

• Aules, passadissos i espais comuns amb cartells informatius sobre les 

mesures de prevenció i d’higiene per conscienciar l’alumnat. 

• Sempre que el temps climàtic ho permeti, les aules tindran les finestres 

obertes per mantenir una bona ventilació. 

• Es manté l’aula d’aïllament en cada edifici (per les diferents etapes), per 

mantenir aïllat l’alumne/a que es trobi malament fins que el vinguin a buscar. 

Es portarà a terme el sistema de ventilació marcat pel Departament 

d’Educació i Salut: Ventilació en els centres educatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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8. Serveis extralectius 

 

Acollides, cangur tarda i mediateca: 

 

Els serveis extres, com l’acollida matinal, cangur tarda i la mediateca es 

mantindran durant el curs escolar 21/22 amb normalitat, garantint les 

normes de seguretat; mantenint la distància de seguretat, portant la 

mascareta i fent una correcta ventilació. 

Tal i com es va fer el curs passat, infantil tindrà un espai diferenciat de 

primària per fer les acollides i el cangur tarda. 

Reprenem la mediateca a les tardes que estarà oberta com a servei gratuït 

pels alumnes de 5è de primària fins a secundària, mantenint la distància de 

seguretat, l’ús de mascareta i fent una correcta ventilació. 

 

Extralectives 

 

Les activitats extralectives es faran amb normalitat, barrejant alumnes de 

diversos grups estables, garantint les normes de seguretat establertes per a 

cada activitat. 

El nombre màxim d'alumnes en activitats que requereixin espais tancats 

petits és de 15. 

Les activitats que comportin esport es podran fer sense mascareta, només 

quan l’alumne estigui en actiu. 

Per tal de tenir un control i millorar la traçabilitat en cas necessari, la 

coordinació d’extralectives farà un registre dels alumnes que realitzen cada 

activitat, amb les següents anotacions: 

 
ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 
GRUPS 

ESTABLES 

DELS 

QUALS PROVENEN 

ELS ALUMNES  

RESPONSABLE 

ACTIVITAT 
ESPAI 

ON ES 

FA 
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9. Gestió de casos  

 

• Les famílies han de comprovar diàriament que el seu fill/a es troba bé 

a través de la graella de símptomes (veure annex I).  

• Quan un alumne/a que està al centre es troba malament, s’aïllarà a 

l’aula habilitada que hi ha a cadascun dels edificis principals i es seguirà 

el protocol establert: 

 

1. Prendre la temperatura 

2. Trucar a un membre familiar perquè el vingui a recollir 

3. La persona responsable COVID del centre registrarà en un document 

els símptomes que presenta 

4. La família ha de contactar amb el 061 o el seu metge de capçalera 

per saber les actuacions pertinents: si no calgués fer prova PCR, 

l’alumne/a podrà incorporar-se al centre sempre i quan porti un mínim 

de 24h sense presentar cap símptoma. 

Si Salut decideix que se li ha de fer la prova PCR, no podrà tornar al 

centre fins saber-ne el resultat i que aquest sigui negatiu. 

En cas d’obtenir un resultat positiu, la Direcció general de l’escola es 

posarà en contacte amb el RECO per valorar el cas i veure si cal 

confinament de la resta de contactes estrets. 

 

 

Persones responsables de les gestions Covid dels alumnes del centre: 

 

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO FINS 

QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA I FER EL 

SEGUIMENT 

POSTERIOR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS AL 

GESTOR 

COVID/RECO 

(en cas 

necessari) 
i posterior 
comunicat 

a les 
famílies 

Infantil Aula reforç planta baixa 

de l’edifici d’Infantil 

Personal de suport 

(S’informarà també a la 

coordinació d’etapa) 

Mònica Garcia  
 

Adelaida 

Marco 

(Direcció 

General) 

Primària Aula de reforç planta baixa 

de l’edifici de Primària 

Personal de suport 

(S’informarà també a la 

coordinació d’etapa) 

Mònica Garcia 

ESO i BTX Sala de visites planta 

baixa de l’edifici de 

Secundària 

Personal de suport 

(S’informarà també a la 

coordinació d’etapa) 

Cristina Coca 

Carme Urrea 
Mercè Soler 
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Persones responsables de les gestions Covid del personal del centre:  

 

10. Contacte del centre per comunicar un cas positiu o de sospita 

 

És important que quan la família conegui el resultat de la prova PCR del seu 

fill/a i aquesta sigui positiva, ho comuniqui directament al centre per poder 

fer les actuacions pertinents. 

Un cop feta la valoració amb els agents corresponents, la Direcció general del 

centre enviarà una circular al grup estable explicant el procediment a seguir. 

Tot i que aquestes situacions es puguin donar en festiu o fora de l’horari 

escolar, l’escola té la responsabilitat d’estar pendent per aquests possibles 

casos. 

Per això, és important que tingueu a mà els contactes de les persones amb 

qui contactar i truqueu i/o envieu un correu en cas necessari: 

 

Per a casos d’alumnes d’infantil i primària:  

Mònica Garcia: Telf. 93.421.95.29, ext.201/ monicagarcia@escola-proa.cat 

 

Per a casos d’alumnes d’ESO i BTX:  

Cristina Coca 

Carme Urrea   Telf. 93.421.95.29, ext.401/ consergeriagava@escola-proa.cat 

Mercè Soler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit Responsables 

Personal docent  Director Pedagògic 

Personal PAS  Directora Administrativa 

Personal Espai 
Migdia 

Coordinador/a d’Espai migdia 

mailto:monicagarcia@escola-proa.cat
mailto:consergeriagava@escola-proa.cat
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11. Treball telemàtic en cas de confinament grupal o individual 

 

Per l’alumnat/grup que estigui confinat, bé per ser positiu o contacte estret, 

es treballarà des de casa de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Recursos Mitjà i 

periodicitat 

del                             contacte 

amb el grup 

Mitjà i periodicitat 

del contacte amb 

l’alumnat 

individual 

Mitjà i periodicitat 

del  contacte amb 

la família 

 
 

 

Infantil 

 

P3, P4 i P5  

Carpeta de tasques 

 
P4 i P5 Llicències digitals 

(Innovamat) 

P3 s’iniciarà amb 2 

VC/setmana 

 
P4 i P5 faran 3 

VC/setmana  en 

grups de 8-9 que 

aniran canviant 

(tutors i 

especialistes) 

 
 

 

Segons necessitat 

per VC 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Segons 

necessitat per VC 

i correu 

 

 
 

Primària 

 
- Google Classroom 

 

- Drive 

 

- FLIPGRID (alternatiu) 

 

- Llicències digitals  

 
 

 

 

Es seguirà l’horari 

proposat per 

l’etapa 

 
 

 

Tasques penjades 

a la plataforma i 

assistència a les 

classes en directe 

que consideri el/la 

docent 

 
ESO i 

BTX 

Google classroom/ 

Drive/Sites/Moodle/Clickedu  
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12. Annexos 

 

I. Control de símptomes diari  

 

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 >37,5ºC 

 Tos seca  

 Dificultat per respirar  

 Falta d’olfacte i/o de gust  

 Mal de coll*  

 Refredat nasal*  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrees  

 Fatiga, dolor muscular i/o mal de cap 

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en 

infants. Només s’han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha 

febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb 

més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

 

Important! 

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.  

 

13. FAQs! 

 

Quan es considera ser un cas positiu? 

 

Sempre que es faci un test d’antígens i/o prova PCR i els resultats siguin 

positius, la persona serà considerada un cas positiu i no podrà venir al centre. 

 

Quan es considera ser un 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).  
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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. 

 

IMPORTANT! 

*Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia 

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

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

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

alertin d’una possible reinfecció. 

 

Qui s’ha de fer la prova diagnòstica en cas necessari? 

 

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. Arribat el moment, el RECO 

informarà al centre on es poden fer les proves PCR. 

 

 

Quan NO puc anar al centre? 

 

No es pot venir al centre si: 

- Presentes símptomes compatibles amb la covid. 

- Ets considerat un contacte estret d’un positiu i no tens la pauta de vacunació 

completa i/o no has passat la covid en els darrers 6 mesos.  

- Estàs 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).  

- Convius amb una persona diagnosticada de covid-19 i no tens la pauta de 

vacunació completa i/o no has passat la covid en els darrers 6 mesos. 
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- Convius 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).  

- Ets trobes en període de quarantena domiciliària perquè has estat identificat 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 

 

En quin cas SÍ que puc anar al centre? 

 

Es pot venir al centre si: 

- No presentes símptomes compatibles amb la covid. 

- Si ets contacte d’un contacte estret; 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. 

 

Sempre que sigui considerat contacte estret m’hauré de confinar? 

 

No. Si tens la pauta completa i/o has passat la infecció en els darrers 6 mesos 

no caldrà quarantena. 

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). 

 - Qui pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que 

hagi passat la malaltia. 

 

Què passa si tinc la vacunació completa i soc contacte estret d’un positiu? 

 

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

a tot el GCE, independentment de l’estat vacunal dels membres que el 

formen. Aquest estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta 

completa de vacunació o no:  

- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en 

els darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades 

a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui 

possible i no caldrà fer quarantena, però si no es vol realitzar la prova en un 

termini de 72h haurà de fer quarantena. 
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La Direcció General del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del 

GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets 

escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es 

registri al sistema de dades de Salut/Educació.  

 

 

Què passa si NO tinc la vacunació completa i soc contacte estret d’un positiu? 

 

- L’estudi de la prova s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va 

diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR. El RECO informarà a la 

Direcció del centre on es farà la prova. Indiferentment del resultat, caldrà la 

quarantena durant 10 dies.  

 

 

Quan em faig la prova PCR com rebo els resultats? 

 

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

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

professional sanitari. 

 

Qui informa a les famílies quan un alumne del centre dona positiu?  

 

La Direcció General del centre ha d’informar els pares, mares o tutors legals 

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

estrets d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària. S’hauran 

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

del centre educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa 

i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos 

supòsits no han de fer quarantena.  

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

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

sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta 

de grups de convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes 

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

directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer 

activitats extraescolars).  

Els contactes estrets amb la pauta de vacunació completa o que han passat 

la malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent les seves activitats 

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

 

 

 


