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1) OBJECTIUS 

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 sanità-

ries de protecció que siguin necessàries.  

• Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'edu-

cació. 

• 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. 

 

2) VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 

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 conti-

nuar 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. 

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 adre-

çades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

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'es-

tan patint— les conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència als centres 

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

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

 

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. 

 
 

3) 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’aug-

ment de la traçabilitat dels casos.  
 

3.1. 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 identi-

ficació 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'inte-

gren. 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'edu-

cació 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 quoti-

diana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interperso-

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

de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estable. En aquestes condicions, des 

d'un punt de vista de salut, té molta importància fer esforços organitzatius per garantir 

l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de 

traçabilitat.  

En el cas 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 relaci-

onar entre si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, espe-

cialment la ventilació i l'ús de la mascareta. 
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3.2. Mesures de prevenció personal  
3.2.1. Distanciament físic  

 

En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de segu-

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

 

3.2.2. 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), i  

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

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme:  
• a l'arribada al centre  
• abans i després d'anar al lavabo  

• com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 

El centre disposa de pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un cor-
recte rentat de mans en els diversos punts . 

 

 

3.2.3. 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. 

 

A partir d'educació secundària, batxillerat, 

formació professional i centres de for-
mació d'adults  

OBLIGATÒRIA 

Personal docent i no docent  OBIGLATÒRIA 

 

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la 

norma UNE. 
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3.2.4. Requisits d’accés als centre.  
 

•  Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrí-
cula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat na-

sal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diar-
rea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós.  

 

•  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia com-

patible en els 10 dies anteriors.  
 

 
3.2.5. Control de símptomes 
 

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se res-
ponsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, han de 

signar una declaració responsable a través de la qual: 
 

• han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb 

el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin 
ser necessàries en cada moment; 

 
• es comprometen a no portar a l’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. 

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

La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha 
presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho re-

querís es podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la 
presa de temperatura a l'arribada a l'escola. 
Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un  

adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera ne-
cessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre. 

 

3.2.6 Ventilació, neteja i desinfecció  

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per 

això cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 
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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 es farà un cop al dia 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'es-

pais.  

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

compleixin condicions d'higiene. 

 
3.2.7 Gestió de casos  

 

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

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

 

 

4. Organització del centre 

 

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, batxillerat i cicles no es considera que forma part del grup 

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

dins aquest grup. 

 

Els grups de matèries optatives d'educació secundària i postobligatòria no es poden 

considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la 

ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries. 
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Fluxos de circulació  
 
Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre té establert circuits i orga-
nitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i mo-

ments determinats. 

 

 
 Entrades i sortides  
 

Les entrades i sortides del centre s'han de fer de manera esglaonada.  

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

tenir la distància sanitària i portar la mascareta posada. 

Els grups de matí que comencen a les 8:00 hores, entren de forma esglaonada, cada 3 

minuts.  

Els grups de tarda que comencen a les 14:45 hores, entren de forma esglaonada cada 

3 minuts. 

Les sortides a l’hora de l’esbarjo, es fa per ordre de tal forma que coincideixin menys 

d’un grup pels passadissos. 

Les sortides a última hora del matí i del vespre, es fa per ordre de tal forma que coin-

cideixin menys d’un grup pels passadissos. 

 

 Circulació dins del centre  

 

En els passadissos i els lavabos, quan coincideixin més d'un grup de convivència esta-

ble cal mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres. 

 

 
Sortides curriculars 

 

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

anual, pel que fa a sortides, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de 

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

 

 
Participació de les famílies als centres educatius  

 

Reunions i entrevistes amb les famílies  

Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser PRE-
FERIBLEMENT VIRTUALS, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre 
pot valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament 

que permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais 
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oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància 
física recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures   d'higiene i preven-

ció. És preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin va-
cunades 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.  

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

que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures 
sanitàries establertes en cada moment.  

 
Festes escolars  
 

Les festes escolars que s'organitzi el centre en espais interiors han de vetllar per ga-
rantir 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 esta-
blertes 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. 

 

 

 

5) ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 

• Organització dels grups estables  

La disposició dels grups estables és la següent. Indiquem el nombre de docents per a 

cada grup. 

Els grups de matèries optatives d'educació secundària i postobligatòria no es poden 

considerar grup de convivència estable. Per aquest motiu cal garantir la distància, la 

ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries. 
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GRUPS 
ALUM-

NES 

Do-

cents  

ESPAI 

Estable Temporal 

1r CFGM Gestió Administra-

tiva 
33 7 Informàtica 2  

1r CFGM Activitats Comerci-

als 
33 7 Informàtica 1 Taller comerç 

1r CFGM Guia en el medi 

natural i de temps de lleure 

(Grup A) 

33 8 Aula 4  

1r CFGM  Guia en el medi 

natural i de temps de lleure 

(Grup B) 

33 9 Aula 2  

2n CFGM Gestió Administra-

tiva 
25  6 Aula Gestió  

2n CFGM Activitats Comer-

cials 
29 7 Aula 3  

1r CFGS Màrqueting i publi-

citat 
33 8 Informàtica 1  

1r CFGS Administració i fi-

nances 
34 8 Aula 2  

1r CFGS Ensenyament i ani-

mació socioesportiva 
33 8 Aula 1  

2n CFGS Màrqueting i publi-

citat 
31 6 Informàtica 2  

2n CFGS Administració i fi-

nances 
24 8 Aula 1  

2n CFGS Ensenyament i 

animació socioesportiva 
31 6 Aula 1  
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6) PLA DE TREBALL ACADÈMIC EN CAS DE CONFINAMENT 

 
• En cas de confinament parcial o total del grup per raons sanitàries l’alumne o 

alumnes confinats seguiran les classes mitjançant un sistema de càmeres habili-
tat a l’aula (i una pantalla de seguiment per a que el docent vegi als alumnes que 

no estan a l’escola) tal i com s’ha explicat en el punt 4. L’objectiu d’aquest sis-
tema és que l’alumne tingui una experiència més propera possible a la presenci-

alitat. 

• En cas de confinament total del grup per raons sanitàries els alumnes seguiran 

en format on-line de manera síncrona les classes que estaven previstes a desen-

volupar en format presencial. Es mantindran les activitats previstes. 

 

• Comunicació amb alumnes i famílies mitjançant comunicats periòdics (segons les 

circumstàncies 

 

Pel que fa a la comunicació amb l’alumnat i les seves famílies: 

• Comunicats setmanals mitjançant el correu electrònic a totes les famílies i alum-

nat incloent : 

• Valoració de l’activitat online. 

• Comunicats normatius emesos pel Departament d’Educació relacionats amb la 

formació que esta realitzant l’alumnat. 

• Els canals de comunicació actius amb l’escola. 

 

Es farà seguiment de la  situació  personal dels alumnes  mitjançant  els canals habitu-

als: correu electrònic i telèfon,  i videoconferències amb les famílies individuals o gru-

pals, amb la periodicitat que calgui. 

Respecte a al coordinació entre el professorat o del professorat amb tutors, coordina-

dors o Equip Directiu, el Centre disposa d’una Intranet, integrada dins del funcionament 

natural del Centre, on es troben tots els documents necessaris per a la  gestió.  

Amb  l’eina Google  Meet  i l’ús de la videoconferència s’han creat grups de treball que 

permeten mantenir les mateixes reunions de treball que durant l’activitat presencial, 

com ara, reunions de curs, reunions de direcció, etc.  


