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Pla d’organització bàsic
per al curs 2020-2021
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OBERTURA DEL COL·LEGI SANT
JOSEP
CRITERIS:
Preparem el nou curs escolar 2020/21 d’acord amb els criteris següents:
1) Impulsem una acció educativa de qualitat i equitat. En aquest sentit,
establem estratègies educatives generals per a tot alumnat i, en
particular, per a l’alumnat més vulnerable que ha patit la desconnexió del
sistema educatiu durant la pandèmia.
2) Volem la màxima presencialitat de tot l’ alumnat, per això hem de
buscar fórmules organitzatives durant tot el curs 2020-2021, que la
garanteixin.
3) L’evolució actual de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs
al setembre d’una certa normalitat pel que fa als aspectes organitzatius.
Per tant, la planificació general dels grups d’alumnes s’ajustarà als criteris
habituals d’organització del centre. Això no obstant, caldrà ser molt
curosos en què els agrupaments d’alumnes siguin estables durant tot un
trimestre o durant tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat
en cas de contagi.
4) Per tal de treballar d’una manera preventiva i poder canviar d’escenari
amb una certa immediatesa, el pla considera que en el cas de produir-se
un brot del virus localitzat en algun moment del curs, tindrem escenaris
de virtualitat d’una part del temps lectiu, o de tot, en algun agrupament
d’alumnes o en tot el centre
5) Programació General Anual del curs 2020-2021. Atès que el curs 20192020 ha finalitzat en un context de pandèmia, es proposa que la PGA del
curs 2020-2021 faci èmfasi en els següents aspectes:
a. Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats
orientades al
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...)
b. Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la
incorporació d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns
familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar les necessitats
educatives i les dificultats d’aprenentatge.
c. 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 sòcio-emocionals de
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l’aprenentatge.
d. 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

Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament
temporal en algun moment del curs 2020-2021, d’acord amb el Pla
d’Organització del centre, caldrà
que tot l’alumnat disposi de
connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per
poder treballar des de casa en modalitat telemàtica en aquests possibles
períodes de confinament.
El Departament ha sol·licitat el nombre d’alumnes de tots els nivells que
no disposen de dispositius o connectivitat per a garantitzar aquesta eina
en cas de confinament.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.
Alumnat
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els
ensenyaments des
d’educació infantil de P-3 fins a 4t E.S.O.

Tots els alumnes d’educació infantil, primària i ESO podran seguir el curs
de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un
confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de
la població.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un
grup estable existent.

Grups estables
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de
suport educatiu el centre hem organitzat els grups estables d’alumnes
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amb un tutor o tutora i un espai referent.

A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el
màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A
l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix
espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos.
A l’educació secundària, el grup estable s’ha de mantenir junt en el
màxim horari possible. A l’interior de l’edifici es recomana que el grup
ocupi el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers,
laboratoris...) cal assegurar que cada vegada que marxa un grup es neteja
i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos.
Els professionals dels serveis educatius i dels CEEPSIR que fan
assessorament als centres poden entrar als centres i a les aules. Han de
mantenir la distància física recomanada, han de portar mascareta i aplicar
les mesures d’higiene i prevenció. També hi poden accedir, si és
necessari, els professionals municipals.
GRUP

Nombre
d’alumnes

PROF.
ESTABLE

ALTRES
DOCENTS
que intervenen
(amb mesures de
seguretat)

PERSONAL
D’ATENCIÓ
EDUCATIVA
que intervé
en aquest
grup

ESPAI estable
d’aquest grup
+
espai de suport

P3 A

24

Ivette

Sandra

Vetllador

AULA P3 A
psico

P3B

24

Ana B

Sandra

Vetllador

AULA P3 B
psico

P4 A

25

Yolanda

Jeni

AULA P4 A
psico

P4 B

25

Ana H

Jeni

AULA P4 B
psico

P5 A

25

Mª del Mar

Elena

AULA P5 A
psico

P5 B

24

Inma

Elena

AULA P5 B
psico

1r P.A

19

Alba/Nuria*

Nuria V

Victor (pati)

Vetllador

AULA 1r Prim A
+
informàtica

1r P.B

19

Victor

Tania

Nuria
Lola
Elena
(amb
mascareta)

Vetllador

AULA 1r Prim B
+
informàtica

Altres
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1r P C

14

Rosa F

Tania

Victor (pati)
Nuria
(amb
mascareta)

2n P.A

28

Mª José

Tania

Victor (pati)
Nuria
(amb
mascareta)

2n P.B

27

Silvia

Tania

Victor (pati)
Nuria
(amb
mascareta)

3r P.A

19

Laura B

Tamara/Carla*
Lara

Carme
Pedro
(pati)
Jacinta

3r P.B

17

Carme B

Lara
Tamara/Carla*

Pilar
Jacinta
(amb masc)
Pedro(pati)

AULA 3r B Prim
+
informàtica

3r P.C

15

Pilar Magro

Lara
Tamara/Carla
Carme

Jacinta
(amb masc)
Pedro(pati)

AULA 3r C Prim
+
informàtica

4t P.A

28

Hna. Ana

Lara
Tamara/Carla*

4t P.B

27

Roser

Lara
Tamara/Carla*

5è A

27

Laura L

Ginesa
Sonia

AULA 5è Prim A
+
inform

5è B

28

Tamara R

Celia
Sonia

AULA 5è Prim B
+
inform

6è A

25

Juana Mª

Celia
Sonia
Laura L

AULA 6è Prim A
+
inform

6è B

28

Ana C

Celia
Sonia

AULA 6è Prim B
+
inform

1r ESO
A

23

Juana

Maribel
Cristina
Mª José
Natalio

Enrique
(Inform)
Miguel
(mascareta)

AULA 1r A ESO

Maribel

Enrique

AULA 1r B ESO

Carme (pati)

1r ESO

21

Mª José

Carme (pati)

AULA 1r Prim B
+
informàtica

Vetllador
Lola

AULA 2r A Prim
+
informàtica
AULA 2r B Prim
+
informàtica

Vetllador

AULA 3r A Prim
+
informàtica

AULA 4r A Prim
+
informàtica
AULA 4r B Prim
+
informàtica

Informàtica
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B

Juana
Cristina
Natalio

(Inform)
Miguel
(mascareta)

Informàtica

1r ESO
C

23

Nerea

Lorién
Mª José
Maribel
Cristina

Enrique
(Inform)
Norbert (pati)
Miguel
(mascareta)

AULA 1r C ESO
Informàtica

1r ESO
D

23

Cristina

Lorién
Nerea
Maribel
Mª José

Enrique
(Inform)
Norbert (pati)
Miguel
(mascareta)

AULA 1r D ESO
Informàtica

2n ESO
A

28

Toni

Nerea
Alex
Natalio

Enrique
(Inform)
Norbert (pati)

AULA 2n A ESO
Informàtica

2n ESO
B

28

Natalio

Toni
Álex
Natalio

Enrique
(Inform)
Norbert (pati)

AULA 2n B ESO
Informàtica

3r ESO
A

19

Montse

Lali
Carlos
Ana
Lorena

Enrique
(Inform)
Norbert (pati)
Miguel
(mascareta)
Inmaculada
(mascareta)

AULA 3r A ESO
Informática

3r ESO
B

19

Lorena

Lali
Carlos
Ana
Montse

Enrique
(Inform)
Norbert (pati)
Miguel
(mascareta)
Inmaculada
(mascareta)
José Mª
(mascareta)

AULA 3r B ESO
Informàtica

3r ESO
C

17

Ana

Lali
Ana
Enrique

Norbert (pati)
Miguel
Lorena
José Mª
Inmaculda
(tots
amb
mascareta)

AULA 3r C ESO
Informàtica

4t ESO
A

26

Carlos

Lali
Ana
Marta

Norbert (pati)
Inmaculada
Miguel

4t A ESO
Informàtica
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4t ESO
B

23

Lali

José María

(amb
mascareta)

Carlos
Ana
José María
Marta

Norbert (pati)
Lorena
Miguel
Inmaculada
(tots
amb
mascareta)

HORARI PATIS
La sortida al pati serà esglaonada.
PATI D’ED. INFANTIL:
P-3:

10:00
11:30

P-4:

10:30

P-5:

11:00

PATI DEL MENJADOR

10:30 CICLE INICIAL
11:00 CICLE MITJÀ

PATI GRAN

10:00 E.S.O. (11:50-12:10)
11:00 CICLE SUPERIOR
Els WC estaran senyalitzats també:
Pati E. Infantil: 5 WC
1 per a P-3 (a la seva classe hi ha un altre WC)
2 per a P-4
2 per a P-5

4t B ESO
Informàtica
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Pati de menjador: 4
2 Noies: 1r i 3r / 2n i 4t

2 Nois: 1r i 3r / 2n i 4t

Pati gran:
Noies: 3

1r ESO/ 5è

Nois: 2 portes i 4 urinaris

2n ESO / 6è
Portes:

1r i 2n ESO / 5è

3r i 4t ESO / 6è
3r i 4t ESO/ 6è

NORMES A TENIR PRESENT AQUEST CURS PER MOTIU DEL COVID-19


En els hem tingut present el criteri de que els espais comuns siguin ocupats només pel
cicle a dalt esmentat i deixant 1/2 hora pel mig per ventilació i neteja entre un grup i l’altre.



En cas d’entrar un professor en una aula ocupada, aquest haurà de portar la mascareta.
Posar un gel hidroalcohòlic perquè cada professor quan entri prengui les mesures d’higiene
corresponents.



En un espai comú, els alumnes no podran entrar sense professor i només podran entrar-hi
quan els hi pertoca per horari.



Evitar tots els papers.



Passar llista amb Alexia.



Incidències ( full de control) Alexia o drive i a final de mes enviar als pares.



Notes - totes al Classroom



Fer previsió Covid 19. Cada setmana posar les activitats que es faran full per si un alumne
no ve o es confina una classe (ESO)



Reunions - Fer el màxim possible amb meet. Pares, professors, notes, etc. Si algun pare
professor no pot a casa ho pot fer a l’escola.



Si hem de fer reunions - TUTORIES amb pares personals intentar fer-ho amb meet. Si s’ha
de fer alguna personal es mirarà



Treball de recerca- coincidir amb crèdit de síntesi. En l’escola



Servei comunitari on Line .



Projectes - Estudiar per etapa si és possible.



Tei - Aquest any de moment no funcionar per interrelació dels nens



Absències del professor per malaltia - Intentar avisar amb temps i recordar-ho el dia abans.
Enviar per correu electrònic a l’adreça de l’escola, direcció i cap d’estudis. Si es algo que no
es pot avisar malaltia de nit, problema imminent, trucada telefònica.
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EN CONFINAMENT:
En cas de confinament d’un grup estable, d’un espai o de confinament total del Centre,
seguirem l'horari del curs per realitzar la nostra connexió diaria via Meet.

Preveure meet en cas de Covid a les hores corresponents de cada professor ( classes 3035' màxim). Si el grup està a l’escola amb professor de guàrdia fer el meet des de casa.
( exemple - si jo estic confinat amb 1r. E.S.O. i em toca classe a 2n. E.S.O a l’hora de 2n
E.S.O. faig meet i el professor de guàrdia vigilarà a la classe amb projecció.

Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries
per

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

mascareta . La sala de Professors de Secundària es molt petita: s’ha habilitat un altra;
l’antiga serà per a el professorat de 3r i 4t ESO i la nova per el professorat de 1r i 2n d’ESO.

Fluxos de circulació
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i
organitzar

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

moments

determinats. Els alumnes de Secundària sempre pujaran i baixaran per la

escala d’emergència. La primària per tres escales diferents. Educació Infantil directament
pel seu pati i rampa.

Entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el
nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
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PORTA
BELLAVISTA

BELLAVISTA
(LAT.ESQUERRA)

ETAPA O CICLE

ENTRADA
/ 15:15

ESO

8:00

ED. INFANTIL

P-3/
P-4/

P-5

14:50
9:00
/ 14:50
/ 15:00
/ 14:50

BELLAVISTA (LAT.DRETA)

CICLE INICIAL

RDA. CERDANYA

CICLE MITJÀ

8:50
8:50
9:00
8:50

RDA. CERDANYA

CICLE SUPERIOR

9: 00

2n
1r

/

P-3
P-4

SORTIDA
13:30 / 17:15
dilluns, dimarts, dijous/
14:30
dimecres, divendres
P-5

15:

13:00

12:45
/ 16:45
P-3: Rda. Cerdanya, 39
P-4 / P-5: Bellavista
12:50
13:00
12:50

/ 16:50
/ 17:00
/ 16:50

15:00

/

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

sanitària

i

han

de

portar

la

mascareta. Els alumnes d’Ed. Infantil portaran la mascareta fins arribar a la
seva fila.
Les professores d’Ed. Infantil sempre portaran la mascareta.

Tots els alumnes podran portar una ampolla d'aigua. Les fonts del pati
no funcionaran.
ADAPTACIÓ A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL. CURS 2020/21.

En el centre es fa un procés d’adaptació a P3 , durant aquest període
les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures
de prevenció i seguretat. Aquesta adaptació es farà durant la primera
setmana del curs.

17:00
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HORARI D'ADAPTACIÓ DE P-3 DURANT LA PRIMERA SETMANA:

DILLUNS: GRUP A

10:00-12:00

GRUP B:

15:30-16:45

DIMARTS: GRUP B

10:00-12:00

GRUP A:

15:30-16:45

DIMECRES: GRUP A

8:50-12:00

GRUP B:

14:50-16:45

DIJOUS: GRUP B

8:50-12:00

GRUP A:

14:50-16:45

DIVENDRES: GRUP A

8:50-12:45

GRUP B:

14:50-16:45

Degut a que els alumnes de P-4 el curs passat van marxar al mes de març,
veurem la necessitat de fer una petita adaptació a la primera setmana de
curs, doncs que porten sis mesos sense col·legi. L’adaptació serà de quatre
dies.

HORARI D'ADAPTACIÓ DE P-4 DURANT LA PRIMERA SETMANA:
DILLUNS: GRUPO A:

9:30-12:00

GRUPO B:

15:00-17:00

DIMARTS: GRUPO B:

9:30-12:00

GRUPO A:

15:00-17:00

DIMECRES: GRUPO A:

9:30-12:00

GRUPO B:

15:00-17:00

DIJOUS: GRUPO B:

9:30-12:00

GRUPO A:

15:00-17:00

A l’etapa de Secundària sempre el primer dia de classe entren a les 10:00 h,
però degut a que ha de fer-se de manera esglaonada, serà:

HORARI DEL DIA 14 SETEMBRE. SECUNDÀRIA.
10:15

1r ESO

10:30

2n ESO

10:45

3r ESO

11:00

4t ESO
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SORTIDES CULTURALS:
Aquest curs no hi ha sortides .
El Col·legi realitzarà les activitats previstes en la nostra programació general
anual, pel que fa a sortides, en principi degut a l’estat de pandèmia no les
farem. Si al llarg del curs es possible amb les adaptacions que calgui ateses
les mesures de prevenció i seguretat sanitària, es programarem per trimestre.
Les activitats establertes dins del Centre (convivència d’inici de curs,
castanyada, Nadal, carnestoltes, jornades matemàtiques, musical final de
curs i celebracions religioses) solament es realitzarem tenint en compte les
directrius que en aquell moment ens hagi

comunicat el PROCICAT. I

s’aniran revisant al llarg del curs per si aquesta normativa canvia
vagi evolucionant la pandèmia.

segons

Estudiarem diferents possibilitats o

alternatives per a arribar els objectius d’aquestes celebracions o activitats.

Aquest curs no tindrem colònies.
CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin
més d’un grup estable.

Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà

mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar sempre la mascareta.
Els passadissos estan senyalitzats per a que vagin separats els grupsclasse.

ASCENSORS

Es reservarà els ascensors per a les persones que presenten
dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà
esporàdic.
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EXTRAESCOLARS

El centre oferirà les mateixes extraescolars del curs passat i previstes
en la nostra programació general anual. Sempre caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres i

portar

mascareta.

Aquest

curs

es

respectarà els grups estables que ja hi ha a l’escola.
REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE
COORDINACIÓ I GOVERN
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA
REUNIÓ

PERIODICITAT/
TEMPORITZACIÓ

Equip Directiu

-Planificació
-Seguiment
-Presa de
decisions

-Presencial
-Telemàtica

1 per setmana

Claustre

-Informatiu
-Presa de
decisions

- Telemàtica
- Presencial
(per etapes)

1 per trimestre

Departaments P.

-Planificació
-Coordinació
-Avaluació

-Presencial
-Telemàtica

1 per trimestre

Comissions

-Planificació
-Avaluació

Presencial

Depenent de la
comissió

Coord. Etapa

-Coordinació
-Presa de
decisions

-Presencial
-Telemàtica

- Inf. i Prim:
1 quinzenal
-ESO: 1 mensual

Consell Escolar

-Informatiu
-Aprovació de
documents i de
decisions
-Rendició de
comptes

Presencial

4 anuals

AMPA

-Rendició de
comptes
-Planificació

Presencial

5/6 anuals
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MENJADOR
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa
de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en
els espais habilitats a tal efecte.
El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest cas, cal
tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups
estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules.
Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa
taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar dues cadires buides entre ells per
garantir la distància.

Hi haurà dues portes per a entrar al menjador: Una per a Primària i un altra per a Infantil.
Els alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial hi hauran d'anar al menjador desprès d'haver
anar al WC i haver-se rentar les mans. El monitor de menjador portarà els alumnes d'Ed.
Infantil

i les tutores de 1r i 2n portaran els alumnes al menjador amb la distància

reglamentària.
Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides,
ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es
recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant
encarregat durant tot l’àpat.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat
d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal d’administració i
serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin
asseguts a la taula fent l’àpat.
Les activitats posteriors als àpats es realitzaren, preferiblement, a l’aire lliure i si els
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alumnes utilitzen jocs han de lavar-se les mans abans i desprès de jugar.

També es podran utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un
mateix grup estable.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal la
separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada
i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal la neteja, la desinfecció i ventilació
dels espais abans i després de la seva utilització.

MESURES DEL PROTOCOLO
CONTROL DE TEMPERATURA
- A l'entrada del col·legi es CONTROLARÀ LA TEMPERATURA:
+ A l'ESO: Montse i Tere. (P.A.S.)
+ Ed. Primària i Ed. Infantil: Tutores. (Hi haurà un controlador de temperatura per
nivell). Els professors han d’estar a la seva fila puntualment, ja que aquest curs els
alumnes no podran jugar al pati a l’hora de l’entrada.

Hi haurà un controlador de temperatura a la Sala de Professors de l'ESO. Hi haurà 3 en
Ed. Infantil i 6 en Primària. Hi haurà sempre un controlador de temperatura a recepció.

DISTANCIAMENT FÍSIC
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, 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.
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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).

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la
distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

ÚS DE MASCARETA
Col·lectiu
2n
cicle
d’educació
infantil (3-6 anys)

Indicació
No obligatòria

Tipus de mascareta
Higiènica o
homologat

De 1r de Primària a 4t
d'ESO

Obligatòria

Higiènica o
homologat

Personal docent
docent

Obligatòria

Higiènica o
homologat

i no

HIGIENE DE MANS
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la
salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:

▪

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,

▪

Abans i després dels àpats,
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▪

Abans i després d’anar al WC (infants continents),

▪

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 WC,

▪

Abans i després d’anar al WC,

▪

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

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Al finalitzar el dia els tutors o professor últim de l'horari ( 17:00 h) controlarà
que hi hagi gel hidro-alcohol de mans a la classe i si ha de omplir-lo , el
portarà a la Sala de Professors on SEMPRE HI HAURÀ UNA GARRAFA DE
5 LITRES (responsable de la garrafa: cap de manteniment).

CONTROL DE SÍMPTOMES
Les famílies, , han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici
del curs, signaran una

DECLARACIÓ RESPONSABLE a través de la qual:

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada
moment.
Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder
prendre les mesures oportunes.
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La
família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre
símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a
l’escola.

DAVANT D'UNA PERSONA QUE COMENÇA A DESENVOLUPAR SÍMPTOMES
COMPATIBLES AMB LA COVID-19 AL CENTRE EDUCATIU:
- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (tutoria de la planta primera que està
senyalitzada). En Ed. Infantil i Primària seran els professors tutors els qui trucaran a la
família, el professor de guàrdia o la recepcionista del Col·legi.

En el cas de l'ESO, serà el professor de guàrdia el que truqui a la família de l'alumne per a
portar-lo al CAP.
- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
- S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

- Si la família no és localitzable, trucar a l' infermera referent. (El telèfon de l' infermera ha
de estar en: Recepció, Direcció i Sala de Professors.
- En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

- La Direcció del Col·legi sempre ha d'estar informada del cas.
- El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.

- La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per
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a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili
fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb
el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva
presencial per a aquest grup.

En el cas de dos membres positius de diferent etapa o passadís es confinarà tot el
col·legi.

Degut a la situació actual tots els professors que no tinguin grup lectiu hi haurà d'estar
disponible per a la guàrdia si fos necessari. (Els professors de l'ESO hi hauran d'estar al
Col·legi a les 8 del matí)

- Els professors de l'ESO aquest any han d'acompanyar els alumnes al pati i a les sortides
per a complir el Protocol.

RECEPCIÓ.- Si un alumne no porta la mascareta:
 Donar-li una mascareta a recepció
 Avisar a la família

- L'aforo de recepció és d'una persona:
 No hi haurà tutories a recepció
 A la reunió de pares/mares hi ha que avisar que l'alumne no podrà estar a la
recepció del col·legi, que han de ser puntuals a l'hora de la sortida.
 Procurar no aglomerar-se a la sortida
 Respectar la distància de seguretat.
Hi haurà un cartell a l'entrada de les tres portes amb aquests avisos.
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REUNIÓ PRIMERA DE CURS AMB LES FAMÍLIES
Desprès de reflexionar amb l’equip directiu i el claustre de professors , també amb l’AMPA
del Col·legi, hem valorat fer les reunions de pares/mares

d’inici de curs de manera

presencial , ja que la nostra població necessita el contacte directe, l’acolliment, la trobada
personal desprès d’un període tant llarg sense escola. També enviarem la nostra
informació via email i per classroom per a totes aquelles famílies que no poden venir al
col·legi.
Les reunions es faran abans del dia 14 de setembre per a que tots els pares/mares estiguin
informats de totes les mesures, protocols, variacions d’horaris, entrades, sortides d’aquest
curs, i també de les alternatives de aprenentatge en cas d’un nou confinament.
DÍA 2 de SETEMBRE, DIMECRES

17:30

REUNIÓ PARES/MARES
P-3 A LA SALA D'ACTES

DÍA 3, DIJOUS

17:30

P-4 / Sala d'Actes / P-5 6è A i 6è B
1r ESO a la Capilla

DÍA 7 , DILLUNS
19:00
17:30
17:30

1r E.P a la Sala d'Actes
2n Sala d'Actes
2n ESO a la Capilla

DÍA 8, DIMARTS
17:00
18:30

17:30

3r E.P. a la Sala d’Actes
4t E.P. a la Sala d'Actes
4t ESO a la Capilla

DÍA 9 , DIMECRES
17:00
18:30

17:30

6è E.P. a la Sala d’Actes
5è E.P. a la Sala d'Actes
3r ESO a la Capilla

ELS PARES/MARES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ENTRARAN PER RONDA
CERDANYA, 39
ELS PARES/MARES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ENTRARAN PER BELLAVISTA.
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Requisits d’accés als centres educatius



Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.



No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip
mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren
malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
▪
▪
▪

▪
▪

Malalties respiratòries greus que necessiten
medicació o dispositius de suport respiratori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per
exemple aquells infants que requereixen
tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Control de símptomes
Les famílies, , han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici
del curs, signaran una DECLARACIÓ RESPONSABLE a través de la qual:
Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en
cada moment.
Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers
14 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 i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre
símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a
l’escola.
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Neteja, desinfecció i ventilació
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a
les característiques del centre (vegeu l’annex 2). La ventilació és una de les principals
mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les
instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3
vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran
les finestres obertes durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat
almenys diària.

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms
de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han
de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més
contacte en les manetes de les portes.
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.
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 aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la
resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

Promoció de la salut i suport emocional
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències
emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o
l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre significatiu
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d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de
l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament.
La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions
no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin
adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns
hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:



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



Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.



Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

Gestió de casos
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora amb
la Titular.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena
domiciliària (sempre 14 dies) per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o 1diagnosticada de COVID-19.
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el
seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels
objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt
clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha d’incloure la ràpida
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.
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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE
SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es
troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes
presenta:
Febre o febrícula

Mal de panxa

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarrea

Falta d’olfacte de gust

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que
us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.
En 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.
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Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i
protecció de la salut contemplades en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a
centres educatius
en el marc de la pandèmia. Segons la situació epidemiològica podria ser necessària
alguna adaptació que es comunicaria als centres, com la recomanació de mascaretes
dins de l’aula a partir de l’educació secundària, tot i estar en el grup de convivència
estable i sempre que no hi hagi contraindicació.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és el/la
director o directora.
El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte
dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es
requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.
El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a
tots els gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de Catalunya
amb els telèfons de contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la
traçabilitat de contagis.
Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat
una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes
establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol
novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments
d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a
la gestió de casos.

Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
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REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS


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

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
≤14 anys

>14 anys












Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular



No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna
de les següents situacions:
o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2,
es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les
implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu (veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de
Pediatria”)
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Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o de l’olfacte
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular
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DEFINICIONS (veure Procediment d´actuació enfront
d´infeccions per nou coronavirus Sars-CoV-2)






Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet
una PCR i encara no té el resultat.
Cas confirmat (actiu): persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 i
amb PCR positiva per a SARS-CoV-2. Pot establir-se la condició de cas confirmat actiu en
altres casos (veure Classificació dels casos del Procediment d´actuació enfront d´infeccions
per nou coronavirus Sars-CoV-2).
Contacte estret: en l’àmbit els centres educatius són aquelles persones que formen part
del grup de convivència estable a l’aula.
Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu
tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la socialització de les persones que
l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport
educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en
aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només
pot formar part d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de
relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas
que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les
mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de
seguretat d'1,5 metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència
estable, quan coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules
d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de
protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona
un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.

Es poden definir altres contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu
segons indicacions dels Serveis de Vigilància Epidemiològica.


Gestor COVID: és un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un servei
de vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar
els brots de la infecció. És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar
infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR. La
seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el procediment
que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes estrets.



Infermeres de referència: són infermeres de l’equip d’atenció primària de l’àrea on es
troba el centre educatiu que ja són referents als centres educatius per a temes de salut,
ja sigui en el marc del programa Salut i Escola, en el programa de vacunacions o similars.

Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
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GESTIÓ DE CASOS
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el
seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants
per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius
educatius i pedagògics.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu:





Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat.
Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de
col·locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys–
com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una
persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).
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, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:



En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, 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/a menor) que es traslladin
al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció
primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona,
del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el
seguiment epidemiològic.

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, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries.

Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
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Al Centre d’Atenció Primària:


El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores
d’inici dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR.

En la mesura del possible la PCR 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 SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra tècnica de
diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.”


En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2,
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents
almenys fins a conèixer el resultat.



En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb
sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de
les tasques següents:





Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-ne
funcionament.
Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que es tracta
d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets seran
introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable
que permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit
escolar arribi directament i de forma prioritzada al Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial per poder fer el seguiment del cas i l’estudi.
Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a menor),
que hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim, conèixer el resultat
del test. Això inclou, si és el cas, a germans de la persona atesa que estiguin
a altres grups de convivència estable del centre educatiu. Valorar la presència
de persones vulnerables en el domicili i, si és el cas, valoració social i
disponibilitat d’espais on tenir cura dels infants.

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents:


A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre
educatiu d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de
sol·licitar el llistat de contactes escolars a la persona directora del centre,
informant, al mateix temps, de l’existència d’un cas sospitós.

Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
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Informar al Servei Territorial d’Educació.
Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR.
Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar
de l’estudi del cas.

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els
contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la
prova.

En el cas que l’entrevista per a la recollida de contactes estrets es produeixi fora de
l’horari lectiu del centre educatiu, el gestor COVID del Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial trucarà al centre educatiu durant la primera franja del matí
següent hàbil per tal de recollir les dades dels contactes estrets de l’àmbit escolar.
Quan es tracti d’un període no lectiu de com a mínim 48h, s’habilitarà una persona de
contacte del Servei Territorial del Departament d’Educació.
En el cas de famílies que consultin a un servei mèdic privat o a una mútua, actualment
la recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per
tant, 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 en laboratoris clínics homologats (veure Annex 7
del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV2) per a la realització de PCR per a SARS_CoV-2. En coordinació amb la Societat Catalana
de Pediatria es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit
privat.
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de
l’aplicació La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de
què sigui positiu es comunicarà a través d’un professional sanitari.
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que
ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà
en coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del
centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el
plantejament per fer l’estudi del cas en el centre educatiu.
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica
territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats
amb celeritat en cas que la PCR sigui negativa.

Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
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La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica
encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el
tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en
relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de
la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb
l’autoritat educativa.

Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a
través dels Serveis Territorials d’Educació.

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau,
tancaments parcials o total del centre serien:
 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot el grup de
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat
lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena
durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) → tot el grup de
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la
valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva
presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del
grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la
quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té consideració de
contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència
afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de
nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
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educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de
convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena
durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
10

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups
de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu
d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies
que dura el període màxim d’incubació.

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat
sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant
test microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.
Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6
mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.

RETORN AL CENTRE EDUCATIU
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona
es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions
del document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera
general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense
febre.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha
estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les
recomanacions de l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys els 14 dies des de
l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la
resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control.
En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la
reincorporació a l’escola o a l’institut.

Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius
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VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA
Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja són referents
als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola
o en el programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o
vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La
direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la
infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els
aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les
seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte
de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que
hagin quedat pendents de resoldre.

FORMACIÓ
Abans de l’inici del curs escolar s’impartirà una formació sobre el protocol d’actuació en
relació al COVID-19 a l’àmbit educatiu a totes les infermeres referents de centres
educatius. Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya també es farà una formació a
distància a totes les direccions dels centres educatius per explicar les mesures de
protecció davant la COVID- 19 i els detalls del protocol davant de possibles casos
d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre l’alumnat com entre els professionals docents i no
docents del centres educatius. Després de les formacions es facilitarà tot el material
utilitzat per tal que el puguin fer servir a l’hora de traslladar la informació rebuda als
equips respectius.

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i
s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el
resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa
de casos, es
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realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu
d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els
convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.
En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el
grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la
PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat en
aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o
familiars convivents.

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies
generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu
TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada
cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure
taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada,
haurà d’abandonar el centre i posar- se en contacte amb el seu centre d’atenció
primària el més ràpidament possible.
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es
prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura
del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica,
faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li
explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la
baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva
situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per
si es tractés d’un cas positiu.
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Si la PCR és negativa,
el/la 39
professional
es podrà
reincorporar
al centre
un
cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o
altres símptomes.

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica
la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer
front a la pandèmia de COVID-19.
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COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID?
A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent rep la informació que
una persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del
centre, personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19
i que, d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha
fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades:
1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data en
què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta (moment en
què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions
necessàries.
2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats,
nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats.

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció
d’Educació i Salut Pública rebran diàriament (dos cops al dia) una actualització de les
dades emplenades pels centres educatius.
La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre
el/la director/a del centre educatiu directament de l’afectat; de la família de l’afectat;
del gestor COVID del CAP o del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SVE); o
el Servei Territorial del Departament d’Educació.
El/la director/a del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a
la persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present
al centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut
n’estigui al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en
què disposi de nova informació.
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INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL



Nombre d’alumnes escolaritzats



Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats )



Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats)



Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant)



Mitjana de casos per brot (mínim i màxim)



Nombre d’aules en quarantena



Percentatge de casos sospitós en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores



Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat
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ALGORITME DE GESTIÓ DEL CAS
1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu que presentin símptomes es posaran en
contacte telefònic amb el seu CAP de referència per a una valoració clínica.
2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR.
3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR
ho haurà d’informar al/a la director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el TRAÇACOVID.
4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre.
5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública.
6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que introduirà al programa “COVID Contacts” i ho
registrarà com a “cas escolar”.
7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas.
8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al Servei Territorial d’Educació
9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al centre educatiu i recull els contactes
estrets del grup de convivència estable del cas sospitós.
10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al
TRAÇACOVID.
11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través del programa La Meva Salut o d’una
trucada del personal sanitari.
12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a
del centre educatiu. En qualsevol cas, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als Serveis
Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu.
13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID.
14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública.
15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través del programa La Meva Salut o d’una
trucada del personal sanitari.
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16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre
educatiu informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu. En qualsevol
cas, el gestor COVID comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i
al centre educatiu.
17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID.
18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció d’Educació i serveis
centrals de Salut Pública.
19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar per municipi.
20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat positiu al Servei
territorial d’Educació.,
21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu.
22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat al centre educatiu.
23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les comunica
al centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació
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