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 Tal  com  estableix  el  Pla  d'actuació  per  al  curs  2021-2022  per  a  centres  educatius  en  el 

 marc  de  la  pandèmia  d’agost  de  2021,  l’escola  ha  elaborat,  en  el  marc  de  l'autonomia 

 de  centre  i  amb  l'acompanyament  de  la  Inspecció  educativa,  un  pla  d’organització  que 

 garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 Aquest  pla,  que  serà  un  element  clau  de  la  programació  general  anual  del  centre, 

 haurà  de  ser  aprovat  pel  consell  escolar  del  centre  el  proper  8  de  setembre  i  serà 

 publicat  al nostre espai web. 
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 A.  INTRODUCCIÓ 

 Aquest  Pla  d'actuació  estableix  les  bases  perquè  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. 

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

 condicions d'equitat. 

 ●  L'aprenentatge  als  centres  educatius  ha  de  poder  continuar  amb  la  màxima  normalitat, 

 seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació. 

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

 ●  A  través  de  les  mesures  proposades,  els  centres  educatius  han  d'estar  en  condicions  de 

 contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 B.  VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 1.  Seguretat 

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

 integrants  de  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,  especialment  pel  que  fa  a  l'afectació  clínica  que 

 desenvolupen. 

 2.  Salut 

 La  salut  dels  alumnes,  docents  i  altres  persones  treballadores  dels  centres  educatius  és 

 una  prioritat  per  als  departaments  d'Educació  i  de  Salut.  Totes  les  mesures  estan 

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

 contactes. 

 3.  Equitat 

 El  període  de  confinament  va  tenir  efectes  desiguals  en  els  diferents  grups  de  població. 

 Sovint,  les  persones  pertanyents  a  col·lectius  de  major  vulnerabilitat,  van  patir  —o 

 n'estan  patint—  les  conseqüències  d'una  manera  més  acusada.  L'assistència  als  centres 
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 permet  una  socialització  dels  infants  i  adolescents  que  té  un  gran  valor.  El  tancament 

 de les escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. 

 Per  tot  plegat,  aquesta  proposta  garanteix  la  presencialitat  sense  renunciar  a  la 

 seguretat d'alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

 4.  Vigència 

 Totes  les  mesures  proposades  seran  vigents  al  llarg  del  curs  escolar  2021-2022.  No 

 obstant  això,  aquestes  mesures  s'avaluaran  i  s'adaptaran  en  funció  de  l'evolució  del 

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

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

 Els  dos  pilars  en  el  moment  actual  de  control  de  la  pandèmia,  i  a  l'espera  d'assolir  la  immunitat 

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

 dels casos. 

 1.  Grups de convivència estable 

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

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

 ofereix  en  la  traçabilitat  de  possibles  casos  que  s'hi  donin,  atès  que  permet  una 

 identificació  i  gestió  precoç  dels  casos  i  dels  seus  contactes.  Es  tracta  de  grups  estables 

 d'alumnes,  en  el  marc  dels  quals  es  produeix  la  socialització  de  les  persones  que 

 l'integren.  A  les  etapes  d'infantil  i  de  primària  la  persona  tutora  formarà  part  del  grup 

 estable.  Poden  formar  part  d'aquest  grup  estable  docents  o  personal  de  suport 

 educatiu  i  d'educació  inclusiva  si  la  major  part  de  la  seva  jornada  laboral  transcorre  en 

 aquest  grup,  tot  i  que,  de  manera  general,  els  mestres  especialistes  d'infantil  i  primària 

 i  el  professorat  de  secundària  i  el  personal  de  suport  educatiu  i  d'educació  inclusiva  no 

 formen part de cap grup estable. 

 Es  tracta,  per  tant,  d'un  grup  de  persones  que  tenen  una  relació  propera  i  molt 

 quotidiana.  Això  permet  que  no  sigui  necessari  requerir  la  distància  física  interpersonal 

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

 m  2  )  en  aquests  grups  de  convivència  estable.  En  aquestes  condicions,  des  d'un  punt  de 

 vista  de  salut,  té  molta  importància  fer  esforços  organitzatius  per  garantir  l'estabilitat  i 

 l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat. 

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

 altres  professionals  de  suport  educatiu)  o  en  cas  que  diferents  grups  s'hagin  de 

 relacionar  entre  si,  s'han  de  complir  rigorosament  les  mesures  de  protecció  individual, 

 especialment la ventilació i l'ús de la mascareta. 
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 2.  Mesures de prevenció personal 

 2.1. Distanciament físic 

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

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

 2,5m  2  per  persona,  i  és  exigible  en  qualsevol  cas,  excepte  entre  persones  que  tinguin 

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

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

 de  seguretat  establerta  en  1,5  metres  (o  la  superfície  equivalent  de  seguretat  de 

 2,5m  2  ). 

 2.2. 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; 

 ●  abans i després d'anar al lavabo (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 lavabo; 

 ●  abans i després d'anar al lavabo; 

 ●  abans  i  després  de  mocar  un  infant  (amb  mocadors  d'un  sol  ús),  i  com  a  mínim 

 una vegada cada 2 hores. 

 Cal  que  es  garanteixi  l'existència  de  diversos  punts  de  rentat  de  mans,  amb 

 disponibilitat  de  sabó  amb  dosificador  i  tovalloles  d'un  sol  ús.  En  punts  estratègics 

 (menjador,  zona  d'aules...)  es  recomana  la  col·locació  de  dispensadors  de  solució 

 hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola. 

 S'han  d'afavorir  mesures  adaptades  a  l'edat  de  l'infant  (vídeos,  cançons...)  per 

 promoure el rentat de mans correcte i la seva importància. 

 Cal  que  es  col·loquin  pòsters  i  cartells  informatius  explicant  els  passos  per  a  un  correcte 

 rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 
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 2.3. Ús de la mascareta 

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

 normativa  vigent,  l'ús  de  la  mascareta  per  a  l'inici  del  curs  2021-2022  és  la  que  es 

 mostra  en  la  taula  següent.  Aquesta  mesura  pot  ser  susceptible  de  canvis  al  llarg  del 

 curs segons l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació. 

 Col·lectiu  Indicació 

 Educació Infantil (I3 - I5)  No obligatòria 

 Educació primària (P1 - P6)  Obligatòria 

 Educació secundària (S1 - S4)  Obligatòria 

 Personal docent i no docent  Obligatòria 

 2.4. Requisits d’accés als centres educatius 

 La  família  /  els  tutors  han  de  verificar,  abans  d’anar  al  centre  educatiu,  l’estat  de  salut 

 del  seu  fill  o  filla  i  comprovar  que  no  té  una  temperatura  superior  als  37,5oC  ni 

 presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19: 

 -  Febre o febrícula > 37,5ºC 

 -  Tos 

 -  Dificultat per respirar 

 -  Mal de coll* 

 -  Refredat nasal* 

 -  Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 -  Mal de panxa, amb vòmits o diarrea 

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

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

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

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

 cefalea. 

 Els  alumnes  o  el  personal  del  centre  educatiu  que  presentin  simptomatologia 

 compatible  amb  la  covid-19  i  hagin  tingut  una  infecció  confirmada  per  SARS-CoV-2  els 

 90  dies  previs  a  l’aparició  de  la  simptomatologia  no  s’han  de  considerar  casos 

 sospitosos  de  nou,  tret  que  hi  hagi  prou  indicis  clínics  que  alertin  d’una  possible 

 reinfecció. 

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

 estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar. 
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 Tampoc  no  hi  poden  anar  les  persones  sense  la  pauta  de  vacunació  completa  i  que  no 

 han  passat  la  covid-19  en  els  darrers  6  mesos,  o  que  es  troben  en  alguna  de  les 

 situacions següents: 

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

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

 centre educatiu). 

 -  Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

 -  Conviuen  amb  una  persona  que  està  a  l’espera  del  resultat  d’una  PCR  o  d’una 

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

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

 -  Es  troben  en  període  de  quarantena  domiciliària  perquè  han  estat  identificades 

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

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

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

 fent  quarantena  perquè  és  contacte  estret  d’un  cas  positiu.  Per  exemple,  els  fills  de 

 docents  en  quarantena  i  també  els  germans  d’alumnes  en  quarantena  poden  fer  vida 

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

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

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

 SARS-  CoV-2,  cal  valorar  conjuntament  amb  la  família/tutor,  d’una  banda,  i  l’equip 

 pediàtric,  de  l’altra,  les  implicacions  que  pot  comportar  reprendre  l’activitat  educativa 

 presencialment  al  centre  educatiu.  En  tot  cas,  s’ha  de  tenir  present  el  seu  estat  vacunal 

 si té 12 anys o més de 12. 

 2.5. Control de símptomes 

 Les  famílies  han  de  fer-se  responsables  de  l'estat  de  salut  dels  fills  i  filles  o  de  si 

 mateixos.  El  primer  dia  de  curs,  els  alumnes  hauran  de  portar  signada  una  declaració 

 responsable  a través de la qual les famílies: 

 -  han  de  fer  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  10  dies  i  a  comunicar-ho  immediatament  als  responsables  del 

 centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes. 
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 La  família  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. 

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

 infant  o  adolescent  es  troba  malament  durant  la  jornada  lectiva,  però  no  es  considera 

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

 2.6. Altres 

 Per  tal  de  garantir  al  màxim  la  protecció  personal,  es  recomana  que  els  alumnes  portin 

 una  ampolla  amb  aigua  per  a  consum  propi,  que  no  podrà  ser  ni  de  vidre  ni  de  plàstic 

 d’un sol ús. 

 3.  Ventilació, neteja i desinfecció 

 D'acord  amb  l'evidència  científica  més  recent,  la  ventilació  és  una  de  les  principals 

 mesures  de  prevenció  de  contagis  en  espais  interiors.  Per  això  cal  seguir  curosament 

 les orientacions de ventilació. 

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

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

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

 2020-2021. 

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

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

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

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

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

 compleixin condicions d'higiene. 

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

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

 puguin fer-se a l'aire lliure. 
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 4.  Gestió de casos 

 S'aplicarà  el  protocol  vigent  de  gestió  de  casos  quan  es  detecti  un  cas  positiu  o 

 simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

 Els  centres  que  tinguin  alumnat  de  12  anys  o  més,  han  de  demanar  a  les  famílies  el 

 certificat de vacunació  per gestionar el confinament  del grup, si es dona el cas. 

 El  Departament  d’Educació  estudia  la  viabilitat  d'incloure  aquesta  informació  a  la 

 Traçacovid de forma automatitzada. 

 Si  una  persona  comença  a  desenvolupar  símptomes  compatibles  amb  la  covid-19  al 

 centre educatiu: 

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

 contactar amb el director o la directora del centre educatiu; 

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

 una  mascareta  quirúrgica  tant  a  la  persona  que  ha  iniciat  els  símptomes  –si  té 

 més  de  2  anys–  com  a  la  persona  que  l’acompanya  perquè  es  tracta  d’un 

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

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

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

 confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061. 

 A  continuació,  el  director  o  directora  del  centre  educatiu  ha  de  dur  a  terme  les 

 actuacions següents: 

 -  Si  es  tracta  d’un  alumne  o  alumna,  ha  d’establir  contacte  immediat  amb  la 

 família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

 -  Recomanar  a  la  persona  amb  símptomes  o  a  la  família  (en  el  cas  que  es  tracti 

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

 preferentment  el  CAP  del  sistema  públic  de  salut  de  referència,  ja  que  així  es 

 facilita  la  traçabilitat  del  contagi  i  el  seguiment  epidemiològic.  La  cita  s’ha  de 

 concertar abans de 24 hores. 

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

 persona  amb  símptomes  ha  de  contactar  amb  el  seu  CAP  de  referència  o,  fora  de 

 l’horari  del  CAP,  amb  els  centres  d’urgències  d’atenció  primària  (CUAP),  per  valorar  la 

 situació i fer les actuacions necessàries. 

 Centre d’atenció primària 

 El  personal  de  pediatria,  medicina  de  família  o  infermeria  atendrà  el  cas  en  les 

 primeres  24  hores  d’inici  dels  símptomes  i  decidirà,  si  escau,  la  realització  d’un  test  PCR 

 o  d’un  test  antigènic  ràpid  (TAR).  Aquesta  prova,  sempre  que  sigui  possible,  s’ha  de  fer 
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 en  les  primeres  24  hores  després  de  l’inici  dels  símptomes,  tal  com  estableix  el 

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

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

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

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

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

 En  cas  que  s’hagi  fet  una  PCR  per  descartar  infecció  per  coronavirus  SARS-CoV-2,  s’ha 

 d’indicar  l’aïllament  domiciliari  de  la  persona  atesa  fins  que  obtingui  el  resultat  de  la 

 prova  (s’està  davant  d’un  cas  sospitós),  i  quarantena  preventiva  als  convivents  en  edat 

 escolar  que  pertanyin  a  un  GCE  d’un  centre  educatiu  o  de  professionals  de  l’educació, 

 sempre  que  no  estiguin  vacunats  amb  pauta  completa  o  hagin  passat  la  covid-19  en 

 les darrers 180 dies. 

 En  cas  que  s’estableixi  el  diagnòstic  de  cas  confirmat,  l’atenció  primària  ha  de  fer  el 

 seguiment  del  cas  i  Salut  ha  de  fer  la  cerca  i  identificació  de  contactes  estrets  de  fora 

 del GCE i identificar-los al programa CovidContacts. 

 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.  La  direcció  del  centre  educatiu  ha  de  lliurar  una  carta  a  l’alumnat  del 

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

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

 registri al sistema de dades de Salut/Educació. 

 -  Alumnes  sense  vacuna  o  amb  pauta  incompleta  de  vacunació  :  l’estudi  s’ha  de 

 fer  entre  el  4t  i  el  6è  dia  des  que  es  va  diagnosticar  el  cas  i,  preferiblement, 

 mitjançant  PCR  (en  els  indrets  on  el  circuit  de  la  PCR  sigui  complicat  a  causa  de 

 la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR). 

 Els  contactes  estrets  amb  pauta  completa  de  vacunació,  i  també  els  que  hagin  tingut 

 una  infecció  per  SARS-CoV-2  confirmada  en  els  180  dies  previs  a  l’últim  contacte  amb  el 

 cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer. 

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

 passa  a  ser  considerat  cas,  s’inicia  l’estudi  dels  seus  contactes  estrets  (que  s’han  de  fer 

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

 per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament. 
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 Si  un  contacte  estret  amb  pauta  de  vacunació  completa  i/o  que  ha  passat  la  covid-19 

 en  els  darrers  6  mesos  no  s’ha  fet  el  TAR  en  un  termini  de  72  hores,  ha  de  fer  la 

 quarantena. 

 Tornada al centre educatiu 

 Si  la  PCR  és  negativa  o  no  s’ha  hagut  de  fer,  la  persona  es  pot  reincorporar  un  cop  hagi 

 remès  la  simptomatologia.  En  tots  els  casos  cal  seguir  les  recomanacions  que  recull  el 

 document  de  no  assistència  al  centre  educatiu  per  malaltia  transmissible.  De  manera 

 general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 En  cas  que  la  PCR  o  el  TAR  confirmi  que  es  tracta  d’un  cas  de  covid-19,  que  la  persona 

 no  hagi  requerit  ingrés  hospitalari,  que  hagi  estat  atesa  a  l'atenció  primària,  i  que  se  li 

 hagi  indicat  aïllament  domiciliari,  l’aïllament  s’ha  de  mantenir  durant  almenys  10  dies 

 des  que  van  començar  els  símptomes  i  fins  que  hagin  transcorregut  com  a  mínim  72 

 hores des de la desaparició dels símptomes. 

 No  cal  fer  una  PCR  de  control  ni  presentar  cap  certificat  mèdic  per  poder  tornar  al 

 centre educatiu. 

 Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas 

 Els  germans  convivents  d’un  cas  sospitós  (aquell  a  qui  s’ha  fet  PCR  o  TAR  per  la 

 presència  de  símptomes  compatibles  i  que  està  en  espera  dels  resultats)  que  no 

 estiguin  vacunats  i  que  no  hagin  passat  la  covid-19  en  els  darrers  6  mesos  ,  si 

 pertanyen  a  l’àmbit  d’un  centre  educatiu  han  de  quedar-se  casa  fins  a  conèixer-ne  el 

 resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

 En  el  cas  de  confirmació  d’infecció  (PCR  o  TAR  positiu),  els  germans  i  familiars  que  són 

 contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 

 Gestió de casos del personal del centre educatiu 

 El  percentatge  de  professionals  dels  centres  educatius  vacunats  és  molt  elevat  (>  90%), 

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

 la del curs anterior: 

 -  Els  professionals  correctament  vacunats  que  siguin  contactes  estrets  d’un  cas 

 positiu no cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics. 

 -  Els  qui  formen  part  d’un  grup  de  convivència  estable  sí  que  s’han  de  fer  una 

 prova  de  cribratge,  encara  que  estiguin  vacunats:  un  TAR  el  mateix  dia  que 
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 s’assabentin  que  són  contacte  estret  o  l’endemà,  en  una  de  les  farmàcies 

 habilitades a aquest efecte. 

 -  Els  contactes  estrets  no  vacunats  s’han  de  fer  una  PCR  al  4t-6è  dia  del  contacte 

 estret,  i  han  de  fer  quarantena  durant  10  dies,  independentment  del  resultat 

 de la PCR. 

 -  Si  la  persona  ha  passat  la  covid-19  en  els  90  dies  previs,  no  es  considera  un  cas 

 sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva. 

 -  Tot  i  que  la  persona  estigui  vacunada,  poden  haver-hi  casos  positius.  Si  és  així, 

 s’ha d’actuar com en qualsevol altre cas positiu. 

 -  El  personal  del  centre  educatiu  que  no  està  vacunat  i  té  un  familiar  convivent  a 

 l’espera  del  resultat  d’una  PCR  perquè  és  un  cas  sospitós  (no  si  és  un  contacte 

 o  s’ha  fet  un  cribratge),  no  pot  acudir  al  centre  educatiu  fins  que  no  es  conegui 

 el  resultat  de  la  prova.  Ara  bé,  no  necessita  una  baixa  laboral,  sinó  el  document 

 de deure inexcusable que es pot descarregar des del Portal de centre. 

 D.  ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 1.  Grups de convivència estable 

 A  partir  del  nombre  d'alumnes,  del  nombre  de  docents  i  personal  de  suport  educatiu, 

 el  centre  ha  d'organitzar  els  grups  de  convivència  estable  d’alumnes  amb  un  espai 

 referent. 

 Es  considera  grup  de  convivència  estable,  el  grup  classe  de  referència  de  l'alumnat.  Per 

 tant,  el  nombre  màxim  d'alumnes  d'un  grup  estable  de  convivència  és  el  d'alumnat 

 matriculat per a aquell grup classe. 

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

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

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

 transcorre  en  aquest  grup.  Un  docent  o  una  docent  i  un  professional  o  una  professional 

 de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 

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

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

 docència dins aquest grup. 

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

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

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

 recomana  reduir  al  màxim  el  nombre  de  docents  de  cada  grup  i  el  nombre  de  grups 
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 que  hagi  d'atendre  cada  docent  o  professional  de  suport  educatiu  i  d'educació 

 inclusiva. 

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

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

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

 docents  de  cada  grup  i  el  nombre  de  grups  que  atengui  cada  docent  o  professional  de 

 suport educatiu i d'educació inclusiva. 

 2.  Espais 

 El  centre  ha  d'identificar  tots  els  espais  susceptibles  d'acollir  un  grup  de  convivència 

 estable. 

 2.1. Espais docents per a grups estables 

 A  les  escoles  es  podran  utilitzar,  com  a  espais  docents  per  a  un  grup  d'alumnes,  les 

 aules  de  grup  i  també  les  aules  o  espais  específics:  aula  de  psicomotricitat,  aula  de 

 música, aula d'informàtica, biblioteca, gimnàs, etc. 

 Als  instituts  es  podran  utilitzar  com  a  espais  docents  per  a  un  grup  d'alumnes  les  aules 

 de  grup  i  també  les  aules  o  espais  específics:  aula  taller,  aula  de  música,  aula  de  dibuix, 

 laboratoris, tallers de les diferents famílies professionals, biblioteca, gimnàs, etc. 

 En  tots  els  centres  es  podran  utilitzar  com  a  aula  de  grup  tots  els  espais  clarament 

 sectoritzats. 

 En  funció  de  cada  centre,  l'ús  dels  espais  per  a  un  grup  poden  ser  diferents.  Es 

 recomana  que  cada  grup  tingui  un  únic  espai  de  referència.  Tot  i  això,  de  forma 

 excepcional  a  l'educació  a  primària  i  particularment  a  secundària,  si  l'ocupació  dels 

 espais  ho  permet,  es  poden  utilitzar  les  diferents  aules  específiques:  els  laboratoris,  les 

 aules tallers,música, dibuix, etc. 

 2.2. Espai de menjador 

 El  servei  de  menjador  escolar,  que  inclou  l'àpat  i  les  activitats  posteriors  fins  a  la 

 represa  de  l'activitat  lectiva  o  la  finalització  de  la  jornada  escolar  segons  els  casos, 

 s'organitza en els espais habilitats a tal efecte. 

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

 les  superfícies,  les  recomanacions  principals  al  menjador  consisteixen  en  la  ventilació, 
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 el  rentat  de  mans  i  la  disposició  de  l'alumnat  per  grups  de  convivència  estable, 

 mantenint la distància física recomanada entre grups. 

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

 exclusivament  per  al  seu  grup  de  convivència.  Si  l'alumnat  recull  el  menjar  en  una  línia 

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

 El  personal  docent  i  el  personal  d'administració  i  serveis  del  centre  podrà  fer  ús  del 

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

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

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

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

 excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat. 

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

 ocupació  diferenciada  d'espais  per  a  cada  grup  estable.  Quan  això  no  sigui  possible  cal 

 fer ús de la mascareta. 

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

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

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

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

 separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. 

 2.3. Espai de gimnàs 

 Es  recomana  que  l'educació  física  es  faci  a  l'aire  lliure  —a  l'espai  del  pati—  sempre  que 

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

 calor. 

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

 de mascareta. 

 2.4. Patis 

 La  sortida  al  pati  quan  l'espai  ho  requereixi  ha  de  ser  esglaonada.  A  l'organització 

 horària  del  centre  cal  establir  els  torns  d'esbarjo  en  funció  de  la  dimensió  del  pati  i  les 

 possibilitats  de  sectoritzar-lo,  tenint  en  compte  que  hi  pot  haver  a  la  vegada  més  d'un 

 grup estable. 

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

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

 convivència  estable,  no  és  necessari  l'ús  de  la  mascareta.  Els  infants  han  de  portar  la 
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 mascareta  posada  fins  al  pati  i,  per  tant,  se  l'han  de  treure  un  cop  a  l'exterior  i  desar-la 

 adequadament. 

 2.5. Espais de reunió i treball per al personal 

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

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

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

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

 telemàtiques. 

 Els  claustres  es  poden  fer  en  espais  exteriors  vetllant  per  mantenir  la  distància  i  l'ús  de 

 mascareta. 

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

 sempre  que  es  mantinguin  les  mesures  sanitàries  establertes  per  Salut  en  cada 

 moment,  amb  ventilació  i  ús  de  la  mascareta;  en  cas  de  fer-ho  en  espais  exteriors  es 

 pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 

 3.  Fluxos de circulació 

 Per  evitar  l'aglomeració  de  persones  en  un  lloc  del  centre  cal  establir  circuits  i 

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

 moments determinats. 

 3.1. Entrades i sortides 

 Les  entrades  i  sortides  del  centre  es  faran  manera  esglaonada,  tenint  en  compte  el 

 nombre d'accessos i el nombre de grups estables. 

 El  centre,  un  cop  identificats  els  possibles  accessos,  ha  establert  els  punts  d'entrada  i 

 sortida,  i  ha  definit  quins  grups  accedeixen  per  cada  punt.  A  cada  un  dels  accessos, 

 l'entrada  i  la  sortida  s'ha  de  fer  per  un  o  diversos  grups  estables  de  manera  esglaonada. 

 Els  alumnes  han  de  portar  la  mascareta  posada.  Es  recomana  que  pares  i  mares  només 

 accedeixin  a  l'interior  del  recinte  escolar  en  el  cas  que  ho  indiqui  el  personal  del  centre, 

 seguint  totes  les  mesures  de  protecció  establertes,  utilitzant  mascareta  i  sempre 

 mantenint la distància de seguretat. 

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

 mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada. 
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 Els  pares,  mares  o  tutors  deixaran  i  recolliran  els  seus  fill/es  als  accessos  previstos  per  a 

 cada  grup  (veure  taula  resum).  Els  professors  recolliran  els  alumnes  a  la  porta  i  els 

 acompanyaran fins l’aula o la inversa. 

 3.2. Circulació dins del centre 

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

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

 distància interpersonal d'1,5 metres. 

 4.  Altres activitats 

 4.1. Acollida matinal i de tarda 

 S’habilitaran  dos  espais  per  a  fer  l’acollida  matinal.  Tenint  en  compte  però  que 

 coincidiran  alumnes  de  diferents  grups  estables,  serà  obligatori  l’ús  de  mascaretes,  tant 

 per  part  dels  responsables  de  l’acollida  com  per  part  dels  alumnes,  independentment 

 de la seva edat. 

 L’accés  serà  per  la  porteria  de  l’escola  seguint  les  mesures  de  seguretat  establertes: 

 mascareta posada i desinfecció de mans i peus. 

 Els responsables de l’acollida recolliran els nens a porteria. 

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

 referència, i tant els responsables com els infants hauran de portar les mascaretes. 

 4.2. Sortides i colònies 

 Els  centres  poden  dur  terme  les  activitats  previstes  en  la  seva  programació  general 

 anual,  pel  que  fa  a  sortides  i  colònies,  amb  les  adaptacions  que  calgui,  ateses  les 

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

 4.3. Activitats coescolars 

 Els  centre  durà  a  terme  les  activitats  coescolars  previstes  en  la  seva  programació 

 general anual, d'acord amb el pla sectorial vigent. 

 En  la  mesura  del  possible,  es  recomana  començar  les  activitats  coescolars  el  mes 

 d'octubre, ja que d'aquesta manera els centres tindran temps per organitzar-les. 
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 4.4. Participació de les famílies als centres educatius 

 4.4.1. Reunions i entrevistes amb les famílies 

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

 seran presencials sempre i quan ho permetin les mesures vigents. 

 Cal  limitar-ne  la  durada  i  garantir  l'ús  de  la  mascareta  i  la  distància  física 

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

 prevenció.  És  preferible  que  les  persones  participants  a  les  reunions 

 presencials estiguin vacunades amb la pauta completa. 

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

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

 d'higiene i prevenció. 

 4.4.2. Festes escolars 

 Les  festes  escolars  que  s'organitzen  des  dels  centres  en  espais  interiors 

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

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

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

 pot  organitzar  amb  diferents  grups  de  convivència  estable  sempre  que  es 

 garanteixi la distància entre grups. 

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

 sanitàries  establertes  per  al  moment  pel  que  fa  a  la  distància,  l'ús  de 

 mascareta  i  les  mesures  d'higiene  i  prevenció.  No  s'hi  pot  menjar  ni  beure. 

 Es  recomana  que  les  persones  participants  estiguin  vacunades  amb  la 

 pauta completa. 
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 E.  TAULES  RESUM  D’ORGANITZACIÓ  DE  GRUPS  D’ALUMNES,  DOCENTS,  ESPAIS,  HORARIS  I 

 GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 GRUP PETITS: 

 Accediran  per  la  porta  del  C/Sagrera  de  més  grans  a  més  petits  i  sortiran  de  la  mateixa  manera. 

 Per  tal  de  poder  respectar  els  grups  bombolla  a  l’exterior  del  recinte  escolar,  fem  la  següent 

 assignació de sectors: 

 -  Davant la porta d’accés: Alumnes i famílies I5 

 -  Costat dret de la porta (cap al C/Salut): I3 

 -  Costat esquerre de la porta (cap al C/Isabel la Catòlica): I4 

 GRUP  ALUMNES  TUTOR/A  DOCENTS  AULA  ENTRADES - 

 SORTIDES 1

 ITINERARI  WC  PATI 

 I3  23  Pilar  Sandra 

 M.José 

 Xavi 

 Paula 

 I3  C/Sagrera 

 Entrades: 

 9:00 i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 infantil 

 1 wc 

 infantil 

 pati 

 infantil 

 11:30h 

 Durada: 

 30’ 

 I4  16  Montse 

 (Marina) 

 Sandra 

 M.José 

 Xavi 

 Paula 

 I4  C/Sagrera 

 Entrades: 

 9:00 i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 infantil 

 2 wc 

 infantil 

 pati gran 

 sector 1 

 11:30h 

 Durada: 

 30’ 

 I5  25  Anna  Sandra 

 M.José 

 Xavi 

 Paula 

 I5  C/Sagrera 

 Entrades: 

 9:00 i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 infantil 

 wc aula 

 I5 

 pati gran 

 sector 2 

 11:30h: 

 Durada: 

 30’ 

 1 
 L’accés pel C/Sagrera es modificarà quan es duguin  a terme les obres del carrer. 
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 GRUP MITJANS 

 Accediran  per  la  porta  de  la  capella  de  més  grans  a  més  petit  s  i  sortiran  segons  ordre 

 d’arribada.  Per  tal  de  poder  respectar  els  grups  bombolla  a  l’exterior  del  recinte  escolar,  fem  la 

 següent assignació de sectors: 

 -  Davant la porta d’accés: Alumnes i famílies P3 

 -  Costat dret de la porta (cap al C/Sagrera): P2 

 -  Baixada dels Corbs:  P1 

 GRUP  ALUMNES  TUTOR/A 

 COTUTOR/A 

 DOCENTS  AULA  ENTRADES - 

 SORTIDES 

 ITINERARI  WC  PATI 

 P1  26  Gemma 

 Manoli 

 Beth 

 M.José 

 Paula 

 Xavi 

 P1  Capella 

 Entrades: 

 9:00h i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 CI 

 1 wc 

 replà 

 planta 1 

 pati 

 infantil 

 10:30h 

 Durada: 30’ 

 P2  26  Virgínia 

 Manoli 

 Beth 

 M.José 

 Paula 

 Xavi 

 P2  Capella 

 Entrades: 

 9:00h i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 CI 

 1 wc 

 aula  P2 

 pati font 

 10:30h 

 Durada: 30’ 

 P3  26  M. José 

 Albert/Berta 

 Edu 

 Manoli 

 Paula 

 Xavi 

 P3  Capella 

 Entrades: 

 9:00h i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 CI 

 1 wc 

 replà 

 planta 1 

 pati gran 

 sector 1 

 10:30h 

 Durada: 30’ 
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 GRUP GRANS 

 Accediran  per  la  porta  gran  de  més  petits  a  més  grans  i  sortiran  segons  ordre  d’arribada.  Per  tal 

 de  poder  respectar  els  grups  bombolla  a  l’exterior  del  recinte  escolar,  fem  la  següent  assignació 

 de sectors: 

 -  Davant la porta d’accés: Alumnes P4 

 -  Baixada General Prim: Alumnes P5 

 -  Costat plaça Can Clos: Alumnes P6 

 GRUP  ALUMNES  TUTOR/A 

 COTUTOR/A 

 DOCENTS  AULA  ENTRADES - 

 SORTIDES 

 ITINERARI  WC  PATI 

 P4  26  Montse B. 

 Albert/Berta 

 M. José 

 Xavi 

 Edu 

 Paula 

 Roser 

 P4  Porta gran 

 Entrades: 

 9:00h i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 

 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 CS 

 1 wc 

 aula 

 pati gran 

 sector 2 

 10:30h 

 Durada: 30’ 

 P5  27  Nil 

 Edu 

 M. José 

 Xavi 

 Montse B. 

 Carme 

 Beth 

 Roser 

 P5  Porta gran 

 Entrades: 

 9:00h i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 

 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 CS 

 1 wc 

 pass 

 adís 

 CS 

 pati gran 

 sector 3 

 10:30h 

 Durada: 30’ 

 P6  27  Carme 

 Edu 

 M. José 

 Xavi 

 Montse B. 

 Roser 

 Nil 

 P6  Porta gran 

 Entrades: 

 9:00h i 15:00h 

 Sortides: 

 13:00h i 

 17:00h 

 Escala 

 exterior 

 CS 

 C/ Sagrera 2

 10:30h 

 Durada: 30’ 

 2 
 El sector Sagrera es modificarà quan es duguin a  terme les obres del carrer. 
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 GRUP JOVES 

 Accediran  per  la  porta  gran  de  més  petits  a  més  grans  i  sortiran  segons  ordre  d’arribada.  Per  tal 

 de  poder  respectar  els  grups  bombolla  a  l’exterior  del  recinte  escolar,  fem  la  següent  assignació 

 de sectors: 

 -  Davant la porta d’accés: Alumnes S1 + S2 (un a cada costat) 

 -  Baixada General Prim: Alumnes S3 

 -  Costat plaça Can Clos: Alumnes S4 

 GRUP  ALUMNES  TUTOR/A 

 COTUTOR/A 

 DOCENTS  AULA  ENTRADES - SORTIDES 3  ITINERARI  WC  PATI 

 S1  30  Ramon 

 Sandra dP. 

 Anna 

 Estefania 

 Lluís 

 Xavi 

 Sandra C. 

 Nuri 

 S1  Porta gran 

 Entrades: 

 dl: 8:50h i 14:55h 

 dt-dv: 8:00h i 

 14:55h 

 Sortides: 

 13:24h i 16:55h 

 Escala 

 exterior 

 ESO 

 wc 

 ESO 

 S’estableixen 4 

 sectors, un per 

 a cada grup 

 estable: 

 - Sector font 

 - Sector pista 1 

 - Sector pista 2 

 - Sector 

 Sagrera 4

 L’ocupació dels 

 sectors serà 

 rotatòria de 

 manera 

 setmanal. 

 11:00h 

 Durada: 24’ 

 S2  30  Anna 

 Sandra dP. 

 Ramon 

 Estefania 

 Lluís 

 Xavi 

 Sandra C. 

 Nuri 

 S2  Porta gran 

 Entrades: 

 dl: 8:50h i 14:55h 

 dt-dv: 8:00h i 

 14:55h 

 Sortides: 

 13:24h i 16:55h 

 Escala 

 exterior 

 ESO 

 S3  30  Estefania 

 Xavi 

 Ramon 

 Anna 

 Lluís 

 Sandra 

 dP. 

 Sandra C. 

 Nuri 

 S3  Porta gran 

 Entrades: 

 dl: 8:50h i 14:55h 

 dt-dv: 8:00h i 

 14:55h 

 Sortides: 

 13:24h i 16:55h 

 Escala 

 exterior 

 CI 

 S4  31  LLuís 

 Xavi 

 Ramon 

 Anna 

 Estefania 

 Sandra 

 dP. 

 Sandra C. 

 Nuri 

 S4  Porta gran 

 Entrades: 

 dl: 8:50h i 14:55h 

 dt-dv: 8:00h i 

 14:55h 

 Sortides: 

 13:24h i 16:55h 

 Dv tarda lliure 

 Escala 

 exterior 

 CI 

 4 
 El sector Sagrera es modificarà quan es duguin a  terme les obres del carrer. 

 3  Tots els alumnes de l’ESO tenen lliure la tarda de divendres. 
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 F.  ORGANITZACIÓ  PEDAGÒGICA  EN  UNA  SITUACIÓ  DE  PANDÈMIA  COM  L’ACTUAL  I  EN  CAS 

 DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

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

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

 infantil  fins  a  educació  secundària.  L'aprenentatge  en  línia  no  ha  de  ser  una  emergència  o  una 

 excepcionalitat  sinó  que  s’ha  d’integrar  i  formar  part  del  procés  d’aprenentatge  global  de 

 l’alumne. 

 Per a cada etapa educativa, s’ha creat un document Triplex, que inclou: 

 1) Integració de les TIC en els processos 

 2) Processos d'ensenyament-aprenentatge 

 3) Rol i formació dels educadors, alumnes i famílies 

 4) Pla d’aprenentatge en línia en situacions d’emergència (PALSE) 

 Tenint  en  compte  aquest  pla  Tríplex,  es  resumeixen  a  continuació  els  elements  més  importants 

 que cal tenir en compte en els dos casos de confinament possibles. 
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 Cas 1: Confinament d’un alumne 

 Per  a  cada  grup  classe,  s’han  definit  els  materials,  la  freqüència  de  les  videoconferències  i  el 

 seus objectius, en funció del nivell maduratiu dels alumnes. 

 Les  videoconferències  s’iniciaran  el  segon  dia  de  confinament  sempre  i  quan  sigui  possible, 

 d’acord amb l’horari facilitat pel tutor/a corresponent. 

 A  l’ESO  l'assistència  a  les  classes  virtuals  serà  obligatòria  sempre  i  quan  l’alumne/a  es  trobi  en 

 bon  estat  de  salut.  L’alumne/a  haurà  de  tenir  la  càmera  activada  per  interactuar  amb  els 

 companys  i  el  professor/a  i  caldrà  justificar  les  absències  amb  anterioritat  al  tutor 

 corresponent. 

 Classe  Material  Vídeoconferències  Objectius de les videoconferències 

 Dossier  Llibres  Ordinador 5  Amb el 
 grup classe 6

 Amb el 
 tutor o 

 cotutor/a 

 Aprenenta 
 tge 

 Acompanya 
 ment 

 acadèmic 

 Acompanya 
 ment 

 emocional 

 I3  x  x  No  no  1vc/set.  x 

 I4  x  x  No  no  1vc/set.  x 

 I5  x  x  No  no  1vc/set.  x 

 P1  x  x  No  4 vc/setm  1vc/set.  x  x  x 

 P2  x  x  Sí  4 vc/setm  1vc/set.  x  x  x 

 P3  x  x  Sí  4 vc/setm  1vc/set.  x  x  x 

 P4  x  x  Sí  4 vc/setm  1vc/set.  x  x  x 

 P5  x  x  Sí  4 vc/setm  1vc/set.  x  x  x 

 P6  x  x  Sí  4 vc/setm  1vc/set.  x  x  x 

 S1  x  Sí  4 -5 vc/dia  1vc/set.  x  x  x 

 S2  x  Sí  4 - 5 vc/dia  1vc/set.  x  x  x 

 S3  x  Sí  4 - 5 vc/dia  1vc/set.  x  x  x 

 S4  x  Sí  4 - 5 vc/dia  1vc/set.  x  x  x 

 6  La modalitat de les videoconferències (grup sencer, partit o reduït) i la seva durada, dependran del nivell maduratiu de l’alumne/a 

 així com també de les matèries que s’estiguin impartint. 

 5  Per tal que els alumnes es puguin endur el chromebook a casa, serà imprescindible haver signat el document de cessió a l’inici de 
 curs. 
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 Cas 2: Confinament del grup classe 

 Per  a  cada  grup  classe,  s’han  definit  els  materials,  la  freqüència  de  les  videoconferències  i  el 

 seus objectius, en funció del nivell maduratiu dels alumnes. 

 Les  videoconferències  s’iniciaran  el  segon  dia  de  confinament  sempre  i  quan  sigui  possible, 

 d’acord amb l’horari facilitat pel tutor/a corresponent. 

 No està previst el confinament del grup classe en l’ensenyament secundari. 

 Classe 
 Material  Vídeoconferències  Objectius de les videoconferències 

 Dossier  Llibres  Ordinador 7  Amb el 
 grup 

 classe 8

 Amb el 
 tutor 

 Aprenenta 
 tge 

 Acompanya 
 ment 

 acadèmic 

 Acompanya 
 ment 

 emocional 

 I3  x  x  No  2 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 I4  x  x  No  2 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 I5  x  x  No  2 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 P1  x  x  No  3 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 P2  x  x  Sí  3 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 P3  x  x  Sí  3 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 P4  x  x  Sí  3 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 P5  x  x  Sí  3 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 P6  x  x  Sí  3 vc/dia  1 vc/setm.  x  x  x 

 8  La modalitat de les videoconferències (grup sencer, partit o reduït) i la seva durada, dependran del nivell maduratiu de l’alumne/a 

 així com també de les matèries que s’estiguin impartint. 

 7  Per tal que els alumnes es puguin endur el chromebook a casa, serà imprescindible haver signat el document de cessió a l’inici de 
 curs. 
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 G.  PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 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. 

 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.” 
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 ●  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. 

 ●  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 
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 un  resultat  positiu  en  laboratoris  clínics  homologats  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  . 

 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 
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 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  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. 

 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  10  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. 
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 En  cap  dels  supòsits  anteriors  caldrà  disposar  d’un  certificat  mèdic  per  a  la  reincorporació  a 

 l’escola o a l’institut. 

 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  COVID19  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  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, 
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 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  posarse  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-CoV-2,  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. 

 Si  la  PCR  és  negativa  ,  el/la  professional  es  podrà  reincorporar  al  centre  educatiu  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. 

 H.  PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 La  ventilació  periòdica  d’espais  és  una  mesura  que  evita  la  propagació  del  virus.  Caldrà  pensar 

 en espais que tinguin la possibilitat de ventilar-se i establir condicions per fer-ho. 

 En  cada  grup  de  convivència  hi  haurà  un  docent  responsable  de  la  neteja  i  la  ventilació  dels 

 espais. 

 L’escola  disposarà  d’una  planificació  de  ventilació,  neteja  i  desinfecció  (veure  annex  5) 

 adaptada  a  les  característiques  del  centre.  La  ventilació  és  una  de  les  principals  mesures  de 

 prevenció  de  contagis  en  un  espais  interiors.  És  necessari  ventilar  les  instal·lacions  interiors 
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 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  el  contacte  amb 

 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. 

 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. 
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