ESCOLA ÀURIA

Pla d’organització
bàsic i provisional
Curs 2021-22

Igualada
Juliol 2021

PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC I PROVISIONAL ESCOLA ÀURIA
Índex

1. Introducció: marc normatiu ..................................................................
2. Organització pedagògica, en situació de pandèmia i en cas de
confinament parcial o tancament del centre .......................................
3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais .....................
4. Organització d’horaris de gestió d’entrades i sortides ........................
5. Organització de l’espai d’esbarjo .........................................................
6. Fluxos de circulació ..............................................................................
7. Servei de menjador ..............................................................................
8. Relació amb la comunitat educativa ....................................................
9. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i
govern del centre .................................................................................
10. Pla d’actuació en cas de detecció de possible cas de COVID-19 ..........
11. Mesures de prevenció personal ...........................................................
12. Pla de ventilació, neteja i desinfecció ..................................................
13. ANNEX
13.1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies ..........
13.2. Orientacions sobre ventilació als centres educatius ...............

2
3
4
6
7
8
8
9
10
10
11
12
14
15

Es contempla l’adopció del gènere masculí en el redactat del document per tal d’agilitzar la
lectura, tenint en compte que sempre es fa referència als dos gèneres, tant al femení com al
masculí. Aquest punt està present al llarg de tot el document.
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1. Introducció: marc normatiu
El Pla d’Organització bàsic de l’Escola Àuria defineix les mesures organitzatives i de protecció,
prevenció i seguretat que es duran a terme al nostre centre el curs escolar 2021-22. Aquest té
caràcter provisional i es trasllada a la Inspecció Educativa per al seu assessorament i orientació,
amb la previsió que tingui un caràcter definitiu quan sigui aprovat pel Consell Escolar el mes de
setembre.
El Pla s’ha elaborat atenent a:
-

El Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de la pandèmia
per COVID-19 dels Departaments d’Educació i Salut.

Els principals criteris de les directrius del Departament d’Educació són:
. Presencialitat total des de l’etapa d’Infantil fins a Postobligatòria.
. Manteniment de la proposta de l’organització del centre a l’entorn de Grups de Convivència
Estable en la planificació dels grups d’alumnes i professionals.
. L’equip docent de cada grup també haurà de ser estable, essent possible la intervenció en un
o diversos grups dels especialistes i professionals de suport educatiu. També es podran dur a
terme intervencions CEEPSIR en altres centres i mantenir l’escolaritat compartida sempre i quan
es garanteixi que, com a màxim, l’alumne forma part de dos grups estables.
. Relaxació de les distàncies de seguretat en el marc dels Grups de Convivència Estable, en el
sentit que no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en
1’5 m. (o la superfície equivalent de seguretat de 2’5 m2) en aquests grups de convivència
estables.
. Al pati es permet la interacció de diferents Grups de Convivència Estables si porten mascareta.
. Manteniment de les mesures de protecció individual: distanciament físic entre els que no són
membres d’un mateix Grup de Convivència Estable; higiene de mans, freqüència i dispensador
de solució hidroalcohòlica; mascareta (obligatòria a ESO i TVA; obligatòria per al personal
docent; no obligatòria en educació infantil i es valorarà segons context i normativa en educació
primària).
. Manteniment dels requisits d’accés als centres educatius i control de símptomes per part de
les famílies, del Protocol de Gestió de Casos i de les pautes de ventilació, i disminució de la
neteja i desinfecció d’espais a periodicitat diària al final de la jornada.
. El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la Inspecció
educativa, un Pla d’Organització, que ha d’establir, com a mínim:
-

Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre.
Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.
Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

[2]

2. Organització pedagògica, en situació de pandèmia i en cas de confinament parcial o
tancament del centre
L’organització pedagògica del centre el curs 2021-22 parteix d’una situació de presencialitat, i
preveu totes les actuacions necessàries per garantir, per tal de fer front a la pandèmia, les
mesures de protecció i la traçabilitat, que queden reflectides en la planificació de grups
d’alumnes, professionals i espais, l’organització de les entrades i sortides i el pla de ventilació,
neteja i desinfecció.
Es preveu la planificació de les activitats complementàries piscina (per als grups de Primària i
ANSG), Infinit (per al grup de SF-TVA) i colònies (escolars i de SF-TVA), atenent a les mesures de
prevenció i seguretat sanitària que hi hagi a cada moment. Segons les indicacions actuals, en
sortides i colònies es podrà compartir autocar per accedir a l’activitat, i caldrà mantenir el
funcionament en Grups de Convivència Estable per al desenvolupament de la mateixa.
Es preveu l’organització d’activitats, majoritàriament de l’oferta del programa AIRE de
l’Ajuntament d’Igualada, que suposen la presència al centre de talleristes i personal extern. En
aquests casos, es compliran les mesures de seguretat establertes (mascareta i distància de
seguretat 1’5 m.)
Els alumnes a partir de primària hauran de portar un estoig amb material escolar d’ús individual
i es reduirà al màxim el material compartit en tots els grups.
Es mantindrà l’horari habitual, tret de les entrades i sortides, que seran esglaonades a partir de
les 9’15 h. i de les 16’50 h., respectivament.
Els especialistes, logopedes i fisioterapeutes, s’assignen a seccions diferents per tal d’assegurar
la traçabilitat i disminuir l’impacte en massa grups diferents:

SECCIÓ
ANSG
INFANTIL I PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

LOGOPEDA
Rosa Esteve
Marta Quintana
Laia Bujaldón

FISIOTERAPEUTA
Llibert Ortínez
Jana Compte
Cristobal Simón

Els alumnes de TVA que realitzen pràctiques en empreses seguiran les mateixes mesures de
protecció que s’hagin establert per als treballadors de les mateixes.
Es mantindrà la intervenció com a CEEPSIR, sempre que es renovi l’autorització, i l’AIS funcionarà
amb normalitat, garantint que els alumnes que utilitzen el recurs formen part de dos grups
estables (AIS i el del centre de referència). Els alumnes d’escolaritat compartida s’assignaran a
un Grup de Convivència Estable els dies de presència al centre.
En cas d’haver d’afrontar una situació de confinament parcial o tancament del centre es
preveuen mecanismes i actuacions per continuar l’atenció educativa amb els alumnes i
l’acompanyament a les famílies. Amb caràcter general aquestes seran:
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-

Actualització de l’estudi de necessitat de dispositiu d’ús personal i d’elements de
connexió a internet, tant d’alumnes com de professionals. Previsió de facilitació a qui
ho requereixi de recursos, tant propis com amb col·laboració amb l’Administració local
i/o educativa.
Mantenir les 35 tauletes digitals de què disposa l’Escola actualitzades amb el paquet
educatiu i amb la configuració adequada per fer treball telemàtic.
Preveure tots els elements d’ajudes tècniques i suport a la comunicació de què
requereix disposar al seu domicili cada alumne per a la seva correcta atenció i
tractament i facilitar posar-los a la seva disposició.
Mantenir vigents totes les vies possibles d’informació i comunicació a les famílies i als
professionals: correu electrònic, contacte telefònic, videotrucades, WhatsApp
informatiu famílies Escola, pàgina web, Espai Apinas.
Generació i actualització de materials de recursos pedagògics i la seva disposició a
l’abast de les famílies i l’alumnat de l’Escola.
Ús del Teams per al treball telemàtic amb l’alumnat i per al treball intern dels
professionals del centre.
Ús de totes les aplicacions necessàries que ens puguin proposar en cada cas (Hangouts,
Meet,...) per mantenir relació, contacte i coordinació amb altres centres i/o serveis
externs.

-

-

-

3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Per facilitar la traçabilitat i per tant, la correcta identificació i gestió dels possibles casos i dels
seus contactes, s’estableixen els següents grups de convivència i socialització estables:

Docents
GRUP
Carbasses

Fúcsies/Verds/
Blaus

Alumnes

9

17

PA/PB/
Vermells

23

SA-SB

15

Estable
2

Temporal

David S.
Lucia T.

-

Especialistes/Professional
de suport educatiu
Estable
Temporal
1
3
Marisa B.

Rosa E.
Llibert O.
Imma M.

3

3

4

Elisabet J.
Montserrat
T.
Clara F.

Emma F.
Àlex A.
Teresa R.

Rosa E.
Llibert O.
Imma M.
Oriol R.

-

3

1

2

4

Elisabet M.
Aina M.
Rosa Maria
S.

Míriam S.

Lourdes S.
Jordi A.

Marta Q.
Jana C.
Imma M.

2

1

2

5

Marta C.
Carla J.

Jordina M.

Carme L.

Laia B.
Cristobal S.
Imma M.
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Espai
Estable
Espais 1 i
2
G.Fossas

Temporal

Aules 1,
2, 3 Cal
Salinas

Sala
polivalent
Cal
Salinas

Espais 3,
15, 8
G.Fossas

Espais 4,
5, 6,
G.Fossas

Espais
10, 13
G.Fossas

Docents
GRUP
SC/SD/SE

Alumnes

21

Estable
3
Andreu B.
Ramona B.
Cristina R.

SF/TVA

AIS

23

7

Temporal

Especialistes/Professional
de suport educatiu
Estable
Temporal
1
3
Carme L.

Laia B.
Cristobal S.
Imma M.

3

1

3

Carmelo S.
Gemma S.
Joan Ll.

Judith V.

Laia B.
Cristobal S.
Imma M.

-

-

1

2

Mireia S.

Javi L.
Sara S.

-

Espai
Estable
Espais 7,
12 i 4
(mòdul
TVA)
G.Fossas
Espais 1,
2, 3 i Aula
Taller
(mòdul
TVA)
G.Fossas
Aula
4
Cal
Salinas

Temporal

Office
G.Fossas

Sala
polivalent
i Office
Cal
Salinas

L’Escola Àuria ocupa dos espais diferenciats, que es corresponen amb l’edifici Garcia Fossas,
situat al carrer Cervantes 35 i el de Cal Salinas, situat a l’Avinguda Gaudí, 3 . A l’edifici Garcia
Fossas s’hi ubiquen els grups de Carbasses (9 alumnes), Vermells (6 alumnes), Primària A (8
alumnes), Primària B (9 alumnes), Secundària A (7 alumnes), Secundària B (8 alumnes),
Secundària C (7 alumnes), Secundària D (7 alumnes), Secundària E (7 alumnes), Secundària F (7
alumnes) i TVA, 1 i 2 (16 alumnes). A l’edifici de Cal Salinas s’hi ubica l’AIS (7 alumnes en 2 grups
de 4 i 3 en dies alterns de dilluns a dijous) i els grups de Verds (6 alumnes), Fúcsies (6 alumnes)
i Blaus (5 alumnes).
La conformació dels grups estables de convivència a partir dels grups aula, que en cap cas no
superen els 23 alumnes, atén a diferents dinàmiques organitzatives que afecten tant a activitats
lectives com complementàries. Facilita aspectes com el treball per projectes, la realització
d’activitats d’autonomia que requereixen la intervenció de dos docents, en algun cas concret
(ex. dutxes) de diferent gènere, o el desenvolupament de pràctiques, tallers i activitats de
producció. Se segueix, d’aquesta manera, el model del curs anterior, que va comptar amb l’aval
de l’autoritat educativa i va ser valorat de manera molt positiva.
Els espais que s’utilitzaran s’identifiquen en el quadre anterior com a estables i temporals. Per
evitar al màxim la circulació de grups dins el centre els diferents grups de convivència utilitzaran
els espais definits, previsiblement es podrà utilitzar també els espais 9 (logopèdia), sala
polivalent i flexibles (espai 4, 5 i 6) de l’edifici Garcia Fossas i l’espai flexible de Cal Salinas. La
concreció horària i usos d’aquests espais es reflectirà en el Pla d’Organització definitiu que
incorporarà els horaris. Es duran a terme les mesures de neteja i desinfecció cada vegada que
marxi un grup o un alumne.
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4. Organització d’horaris i de gestió d’entrades i sortides
L’Escola Àuria és un centre educatiu d’àmbit comarcal i per aquest motiu el transport escolar té
una especial rellevància. La previsió per al curs 2021-22 és que funcionin 8 línies de transport
diferents i segons les dades dels darrers cursos, aproximadament el 83% d’alumnes de l’Escola
arriben en el transport escolar col·lectiu, mentre que un 17% arriben de manera autònoma o
acompanyats pels pares, a peu o en transport privat.
El transport escolar, en la seva totalitat, el gestiona el Consell Comarcal de l’Anoia i per tant
l’Escola no pot incidir sobre el mateix. Correspon al Consell Comarcal aplicar la normativa vigent
respecte a les mesures preventives davant la COVID-19. Sí que des de l’Escola, atenent a la
relació que mantenim amb les famílies, podem afavorir la conscienciació i recordar les mesures
a les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, de mantenir
entre les unitats familiars una distància física adequada, l’ús normatiu de les mascaretes i evitar
l’acumulació de famílies en un espai reduït.
Des de l’Escola es disposarà en cada moment del llistat actualitzat dels alumnes usuaris del
transport escolar i de la seva ubicació i distribució dins dels vehicles. No es preveu una
modificació dels horaris actuals de transport.
El centre sí que és responsable de buscar fórmules organitzatives, amb recursos propis, per
atendre dins les seves instal·lacions l’alumnat que arriba amb el transport o per altres vies,
mentre no pugui accedir a la seva aula amb la resta d’alumnat del mateix grup de convivència,
pels motius organitzatius d’horaris diferenciats d’entrada i sortida.
S’identifiquen els diferents accessos disponibles en cadascun dels edificis escolars:
Edifici Garcia Fossas/Escola:
-

Accés Avinguda Balmes
Accés carrer Cervantes i porta de pati

Edifici Garcia Fossas/TVA:
-

Accés carrer Cervantes i porta de fusta de la zona de llambordes
Accés carrer Cervantes i porta de vidre del pati principal

Edifici Cal Salinas:
-

Accés porta principal

Els alumnes de l’edifici Garcia Fossas s’esperaran per entrar al pati de llambordes, distribuït en
sectors degudament identificats.
A l’horari de migdia no s’estableix cap adaptació de l’horari de sortida a les 12’15 h. i entrada a
les 15 h., ja que treballem amb la previsió de 100 alumnes per fer ús del servei de menjador el
curs 2021-22, sobre un total de matrícula de 108. Es farà, per tant, la sortida i entrada conjunta
amb distància i mascareta, per la porta de l’Avinguda Balmes.
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Accés

CAL SALINAS

GARCIA
FOSSAS/TVA

G.FOSSAS/ESCOLA

Porta Avinguda Balmes

Grup

Horari entrada

Horari sortida

Carbasses

9’15 h.

17 h.

PA/PB/Vermells

9’15 h.

17 h.

SA-SB

9’18 h.

16’55 h.

SC-SD

9’20 h.

16’50 h.

Porta de fusta

TVA/SF

9’15 h.

17 h.

Porta de vidre

SE

9’15 h.

17 h.

AIS

9 h.

14 h.

Fúcsies/Verds/Blaus

9’15 h.

17 h.

Porta de pati

Principal

5. Organització de l’espai d’esbarjo
L’Escola disposa d’espais amplis de pati, tant el que correspon a l’edifici Garcia Fossas com el de
Cal Salinas, amb la qual cosa es garanteix l’agrupament per grups estables.
S’utilitzaran tots els espais de pati, que són:
EDIFICI GARCIA FOSSAS
-

Pati de baix
Pati de dalt
Pati de llambordes (només puntualment i en cas de ser necessari)

EDIFICI CAL SALINAS
-

Pati principal

S’estableixen diferents franges horàries de pati:
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CAL SALINAS

G.FOSSAS/ESCOLA

PATI

HORARI

GRUPS

10’30 – 11 h.

SA/SB, SC/SD/SE

11’05 – 11’35 h.

SF/TVA

10’30 – 11 h.

PA/PB/Vermells

11’05 – 11’35 h.

Carbasses

10’30 – 11 h.

AIS

11’05 – 11’35 h.

Fúcsies/Verds/Blaus

DE DALT

DE BAIX

Principal

Es deixen 5’ de diferència entre la finalització d’un torn de pati i l’inici del següent, per assegurar
l’accés esglaonat i minimitzar la coincidència de diversos grups en l’entrada i sortida.
Tenint en compte les consideracions que recull el Pla d’Actuació dels Departaments d’Educació
i Salut es preveu possible, a l’espai de pati, la interacció de diferents grups de convivència
estable, si es fa ús de la mascareta.

6. Fluxos de circulació
En general, es procurarà que els grups accedeixin i surtin del centre, i surtin i tornin del pati amb
la màxima puntualitat, de manera que es minimitzin els creuaments pels passadissos i escales.
Tant a les entrades i sortides al centre, com l’accés i tornada de l’esbarjo, com en general en
totes les situacions que suposin desplaçament dins del centre, es vetllarà en tot moment perquè
no coincideixin en passadissos i lavabos més d’un grup estable.
Els tutors, educadors i especialistes controlaran les possibles aglomeracions al lavabo
ocasionades per l’alumnat.
Els desplaçaments dintre el centre es faran caminant pel costat dret, tant a les escales com als
passadissos i utilitzant mascareta, tant el personal del centre com l’alumnat (sempre que sigui
possible per les seves característiques).

7. Servei de menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de
l’activitat lectiva, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte:
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. Edifici Garcia Fossas: menjador, aules (espais 1, 3, 8, 10, 13 i 15)
. Edifici Cal Salinas: menjador
L’ús del espais habilitats diferents al menjador obliga a la neteja, desinfecció i ventilació
d’aquests espais abans i després de l’àpat.
L’organització del menjador respectarà els grups estables de convivència definits, i els integrants
d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.
Es respecta allò establert en l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el
calendari escolar del curs 2021-22 i en els grups d’infantil i primària l’estona dedicada a l’espai
menjador no s’estén més tard de les 14 hores.

Franja horària

12’30 – 13’30 h.

13’45 – 14’30 h.
12’15 – 13’05 h.
13’15 – 14 h.

EDIFICI GARCIA FOSSAS
Espai
Menjador
Espai 15 (aula)
Espai 8 (aula)
Espai 13 (aula)
Espai 10 (aula)
Espai 3 (aula)
Espai 1 (aula)
Menjador
EDIFICI CAL SALINAS
Menjador
Menjador

Grups
SC, SD, SE
PA
PB
SA
SB
Vermells
Carbasses
SF, TVA
Verds (1/2 grup) , Blaus
Verds (1/2 grup), Fúcsies

Es garantirà el rentat de mans abans i després de l’àpat.
El menjar es servirà en plats individuals i no es disposaran amanides ni cistelles de pa al centre
de la taula, essent el monitoratge de menjador qui ho subministri i també qui tingui la
responsabilitat de dispensar l’aigua de les gerres.

8. Relació amb la comunitat educativa
Amb caràcter general en totes les relacions amb la comunitat educativa es prioritzarà el format
telemàtic, si bé serà possible fer reunions i activitats presencials assegurant el manteniment de
la distància interpersonal d’1’5 m. i l’ús de mascareta.
Les reunions per aules amb les famílies previstes per al principi de curs (5 d’octubre), es
realitzaran de forma telemàtica, així com la resta de reunions grupals que puguin sorgir.
Les entrevistes individuals (febrer i fi de curs) es faran amb caràcter telemàtic i si es considera
oportú aquestes poden ser presencials, respectant les mesures de seguretat actuals i les que es
puguin establir en funció de l’evolució de la pandèmia. Les intervencions de seguiment que
calgui dur a terme amb les famílies al marge d’aquestes entrevistes es faran preferentment per
[9]

telèfon i correu electrònic i en cas que hagi de ser presencial amb l’aplicació també de les
mesures de seguretat. En el cas de rebre famílies a l’Escola, les reunions es faran preferentment
al despatx de Direcció i als espais flexibles (tant de l’edifici Garcia Fossas com de Cal Salinas).
Les sessions del Consell Escolar es duran a terme amb format telemàtic.
Els Grups de Pares que dinamitza la psicòloga del centre tindran un format o un altre en funció
de la participació, havent de ser telemàtic si supera les 5 persones.
La celebració de les diferents festes escolars s’adaptarà a la situació d’emergència sanitària i es
considerarà la seva celebració emprant les mesures de seguretat fixades pel Departament de
Salut en aquell instant.
La difusió i informació del Pla d’Organització a les famílies es farà a través de la pàgina web del
centre.

9. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern del centre
Les reunions dels òrgans de coordinació i govern del centre podran ser presencials si es compta
amb una participació de fins a 10 professionals, mantenint les mesures de seguretat i prevenció
(distància i mascareta).
Les reunions de claustre, coordinacions pedagògiques, comissions, actes d’avaluació i grups de
treball es realitzaran de forma telemàtica sempre que superin els 10 professionals.
Totes les reunions telemàtiques es durant a terme a través de l’aplicatiu Teams.

10. Pla d’actuació en cas de detecció de possible cas de COVID-19
Les famílies han de ser responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles i a l’inici de 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 es comprometen a atendre a les
mesures que puguin ser necessàries en cada moment i 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.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (annex 1) i han de comunicar
al centre si ha presentat febre o qualsevol altre símptoma.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el Director.
No han d’assistir al centre l’alumnat, els 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 quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
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Davant la presència de símptomes, tant per part dels alumnes com dels professionals, se
seguiran les indicacions sanitàries vigents al moment (actualment el protocol de Gestió de casos
covid-19 als centres educatius). El protocol a seguir serà:
-

En el cas d’aparició de símptomes en un professional caldrà que:
 No assisteixi al centre
 Es posi en contacte amb el seu metge de capçalera
 Ho posi en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció

-

En el cas d’alumnes que presentin símptomes essent presents al centre caldrà:
 Aïllar l’alumne en un espai específic separat d’ús individual
 Prendre-li la temperatura
 Mantenir permanentment l’alumne sota la supervisió d’un adult
 Col·locar una mascareta FFP2 tant a l’alumne (si és possible) com a la persona
que quedi al seu càrrec
 Contactar amb la família per tal que vinguin a buscar l’infant o adolescent
 En cas de presentar símptomes de gravetat, trucar també al 061
 Informar a la família que ha de contactar amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i emprendre les actuacions necessàries
 Procedir a la neteja i desinfecció de l’espai on hagi estat aïllat l’alumne
 Contactar amb el Servei Territorial d’Educació per informació de la situació i a
través d’ells amb el servei de Salut Pública

El següent quadre identifica espais i responsabilitats del protocol:
Cas potencial
Espais habilitats per a
l’aïllament
Persona responsable de
reubicar l’alumne i custodiarlo fins que el vinguin a buscar
Responsable de trucar a la
família
Responsable de comunicar el
cas a Serveis Territorials

Identificar alumne i grup
Garcia Fossas: Infermeria
Cal Salinas: Infermeria
Docent o educador del grup
estable
Tutor o un membre de
l’equip directiu
Director

Es portarà, així mateix, un registre de seguiment de casos a través de l’aplicatiu TRAÇACOVID.

11. Mesures de prevenció personal
Les mesures de seguretat i prevenció personal s’orienten al:
-

Distanciament físic
Higiene de mans
Ús de mascareta
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Pel que fa al distanciament físic, s’estableix en 1’5 m. la distància física de seguretat, tant en
espais tancats com a l’aire lliure, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2’5 m2 per persona.
Aquesta distància serà obligatòria en tots els casos amb l’excepció de les persones que formen
part d’un grup de convivència estable.
Es vetllarà per donar compliment al rentat de mans:
-

-

En el cas dels alumnes: a l’arribada i sortida de l’Escola, abans i després dels àpats, abans
i després de fer ús del wc els alumnes continents i abans i després de les diferents
activitats (incloent la sortida al pati)
En el cas dels professionals: a l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes;
abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, tant dels alumnes com dels
propis; abans i després d’acompanyar un alumne al wc; abans i després de mocar un
infant; abans i després d’anar al wc; i com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garanteix l’existència de punts de rentat a cada aula i als lavabos dels professionals, amb
sabó dosificador i tovalloletes d’un sol ús i la dispensació de gel hidroalcohòlic.
En entrar a l’Escola els alumnes i el personal del centre, tant docent com no docent, han de
portar la mascareta tipus higiènica. Aquesta no està indicada en alumnes de fins a 3 anys i no és
obligatòria en alumnes de 3 a 6 anys. Pel que fa als alumnes en edats de Primària, es valorarà
segons context i normativa. És obligatòria a partir de Secundària i per a tot el personal, docent i
no docent. Com a excepció en l’ús de mascareta en els casos que sigui obligatòria hi haurà
aquells alumnes per a les quals estigui contraindicat (si impedeix respirar amb normalitat o bé
si no és autònom per treure-se-la sense ajuda si ho necessita).
Quan les activitats amb alumnes impliquin risc de patir esquitxades (alimentació, higiene,...) el
professional utilitzarà una pantalla facial.
12. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
Tots els espais comuns, aules, menjador, lavabos i dutxes es ventilaran segons les orientacions
sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19 (Departaments d’Educació i
Salut, gener 2021) (annex 2).
La neteja i desinfecció dels espais serà diària i completa al final de la jornada. Al llarg de la
mateixa es garantirà en els espais de major concurrència i especialment en els lavabos utilitzats
tant pels alumnes com pels professionals. S’utilitza de manera genèrica el GERMOSAN com a
producte higienitzant i desinfectant. Es disposa de dosificadors d’aquest producte als diferents
espais d’ús dels professionals i alumnes (lògicament fora del seu abast) per facilitar la desinfecció
dels punts que requereixen fer-ho de manera intensa: interruptors i timbres; manetes i poms de
portes, finestres, armaris i arxivadors; baranes i passamans; taules; cadires; ordinadors
(especialment teclats i ratolins); aixetes o altres superfícies o punts de contacte freqüent. També
per desinfectar materials que hagin de compartir diferents alumnes entre ús i ús. S’han retirat
les joguines tèxtils i es mantenen només les de plàstic o fusta que es desinfectaran al final de la
jornada, i sempre abans d’intercanviar-se joguines entre alumnes.
Als espais de menjador es desinfectaran abans i després de cada ús les superfícies on es prepara
el menjar, els taulells d’usos diversos, els plats, gots, coberts i utensilis de cuina.
[12]

Als diferents punts d’entrada al centre es disposarà d’una estora impregnada amb hipoclorit
sòdic seguida d’una estora de coco per a l’assecatge, amb la finalitat de desinfectar el calçat i les
rodes de cadires o cotxets. Es completarà la desinfecció d’aquests elements a l’entrada i sortida
del centre netejant amb un drap impregnat de GERMOSAN les peces de contacte (agafadors,
recolzabraços, recolzapeus).
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ANNEX 13.1.
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 (per sobre de 37.5 ºC)
 Tos
 Dificultat per respirar
 Mal de coll**
 Refredat nasal**
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’escola
i que us poseuen contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicarho. En l’horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en
contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas
contrari, truqueu al 061.
**Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt
habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes
potencials de covid-19 quan també hi hafebre o altres manifestacions de la
llista de símptomes.

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu*
amb una creuquins d’aquests símptomes presenta:
 Febre o febrícula

 Tos seca
 Dificultat per respirar
 Falta d’olfacte i/o de gust
 Mal de coll
 Mal de cap
 Vòmits i diarrees
 Fatiga
 Pèrdua de gana
 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura
 Refredat nasal
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat
vacunal de lespersones i el context epidemiològic del moment.

1

Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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ANNEX 13.2.
Orientacions sobre ventilació als centres educatius
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Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el
marc de la covid-19
El mes de juliol de 2020 es va publicar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia, un document conjunt dels departaments de Salut i
Educació que establia les bases per tal que el curs 2020-2021 es pogués reprendre amb les
màximes garanties, buscant l’equilibri entre 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. S’hi definia l’escola com un entorn segur, amb el risc mínim assumible,
través de les mesures proposades: grups de convivència i socialització molt estable,
distanciament físic, higiene de mans, ús de la mascareta, control de símptomes i neteja,
desinfecció i ventilació.
A l’octubre de 2020 l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC, i
l’Associació Mesura van publicar la Guia para ventilación en aulas i el Departament
d’Educació, conjuntament amb el de Salut, van elaborar les Orientacions sobre ventilació en
els centres educatius en el marc de la covid-19, publicades el 5 de novembre de 2020.
Després, l’11 de desembre IDAEA-CSIC i Mesura publiquen l’ampliació de l’estudi Guia para
ventilación en aulas, i que es recull a Annexo. Guia de ventilación. Casos prácticos.
Des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han mesurat les
renovacions d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural
permet assolir les condicions adequades als centres educatius. Aquests estudis permeten
extreure un seguit de consells i recomanacions, aplicables a la resta de centres educatius.
A partir d’aquesta nova informació el Departament d’Educació, en coordinació amb el
Departament de Salut, amplia i complementa amb aquest document les recomanacions
de ventilació als centres educatius.

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural
- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta
ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva,
convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre
si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi
amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores
possibles.
- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les
portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre
l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors.
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- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim
una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.
- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior.
- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat,
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida
i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la
velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega
tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal
escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a
mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les
aules com a mínim 30 minuts.
- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10
minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per
millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.
- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls
prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els
aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.
- Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el
RITE i disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat
pel personal tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva posada en
funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària l’obertura de
finestres.
- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui
continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20
centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.
- En el cas de les llars d’infants es recomana obrir les finestres per ventilar l’aula
durant 5 minuts cada 30 minuts d’activitat.
- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és
diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el
risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a
l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui
l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.
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- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin
oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és
recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació
natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes.
- Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment
de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació
màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera continuada.

Altres casuístiques
En aquells casos que no es pugui aconseguir una ventilació adequada tal com s’indica en
aquest document, el centre s’ha d’adreçar als serveis territorials als quals pertanyi, que ho
derivaran a la unitat competent.
La instal·lació de solucions alternatives requereixen d'una valoració necessària per part del
personal tècnic del Departament d'Educació per garantir una correcta efectivitat de la
mesura. Només el Departament d’Educació, a través del personal tècnic, ha d’avaluar les
mesures per comprovar la renovació de l’aire, i si escau, implantar solucions alternatives que
complementin la ventilació natural.

11 de gener de 2021

Aquest document és susceptible de ser modificat per noves aportacions tècniques i nous
coneixements en aquest àmbit.
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