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La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que
l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una
prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el
desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa
adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat
d'oportunitats i d'accessibilitat.

Organització dels grups estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin,
permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels
quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part
d’aquest grup estable altres docents (especialistes) o personal de suport i a l’educació
inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, centrarem els esforços
organitzatius en garantir la màxima estabilitat i estanqueïtat d’aquest grup, amb la
finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre
d’integrants del grup.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i
altres professionals) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si,
s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta.

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

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora.
Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport
educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral
transcorre en aquest:

Organització de les entrades i sortides
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Com a mesura de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com als
passadissos i llocs de concurrència, tothom ha de portar la mascareta, a banda de
procurar mantenir els 1,5 metres de distància de seguretat. Només es permet
l’entrada al recinte d’un adult per cada alumne (de Parvulari i Cicle Inicial de
Primària) i es recomana que compti amb la pauta de vacunació completa.

Accessos al recinte:
 Accés 1: Porta pati Parvulari (Ronda del Camí de la Senyora)
 Accés 2: Porta entrada principal (Carrer Can Solà del Pla)

 Accés 3: Porta per autocars (Passeig del Pla)

 Accessos disponibles a l’edifici:
 Accessos 1-A, 1-B, 1-C, 1-D: Portes pati aules P3 i P4
 Accés 1-E: Porta petita menjador Cicle Inicial Primària
 Accés 2-A: Porta secretaria Infantil
 Accés 2-B: Porta secretaria alumnes
 Accés 2-C: Porta secretaria famílies
 Accés 3-A: Porta blanca autocars (pujada pati)

Accés
recinte

Accés
edifici

Grup Horari entrada Horari sortida

1 1-A P3A 8:45 a 9 16:30 a 16:45
1-B P3B 8:45 a 9 16:30 a 16:45
1-C P4A 8:45 a 9 16:30 a 16:45
1-D P4B 8:45 a 9 16:30 a 16:45
1-E CMP i CSP 8:30 a 8:45 16:45 a 17

2 2-A P5 8:45 a 9 16:30 a 16:45
2-B CIP 8:30 a 8:45 16:45 a 17

ESO 8:30 a 8:45 16:45 a 17
2-C Batxillerat 8:30 a 8:45 16:45 a 17

3 3-A Autocars 8:30 a 8:45 16:40-16:45

- Les famílies podran acompanyar als alumnes de P3 i P4 fins a la porta de l’aula que
dóna accés al pati. Només ho podrà fer un adult per infant i entraran per la porta del
pati; així evitarem, en la mesura del possible, que l’adult entri dins l’aula.

-Els alumnes de Primària que tinguin germans a Infantil poden triar sortir per la
sortida del germà més petit (esperant-se fora de l’aula).
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-Tots aquells alumnes que vagin a dinar a casa sortiran i entraran pels accessos 2-A i
2-B.

Servei de menjador

Els alumnes s’han de rentar les mans abans i després de dinar a les respectives
aules. A totes les aules hi haurà gel hidroalcohòlic. 

-Organització i normes de funcionament de l’estona de migdia a Parvulari:
Els cursos de P3, P4 i P5 dinaran a l’aula amb el grup estable. Els acompanyaran les
respectives tutores i amb el suport dels monitors. 

-Pel que fa tant a la migdiada de P3 com al descans de P4, es duran a terme en
espais mantenint el grup estable de convivència. Col·locarem els nens de forma
capiculada per augmentar la separació de les vies respiratòries. Les hamaques o llits
portaran el nom dels nens i el llençol es rentarà un cop a la setmana o quan estigui
brut.

-Organització i normes de funcionament de l’estona de migdia a Primària:

***Menjador de Cicle Inicial:

- A les 12:50h els alumnes de primer i segon que siguin caps de taula baixaran a
parar taula del seu grup estable acompanyats per un monitor. A les 13h els mestres
acompanyaran la resta dels grups al menjador de baix. Quan, a les 13:30, els
alumnes hagin acabat de dinar, aquests sortiran al pati.

Els alumnes que vagin a dinar a casa acompanyaran als mestres, i aquests els
deixaran sortir per la Secretaria de Primària a les 13 h.

-Aquest menjador es dividirà per espais per mantenir la distància de seguretat entre
els diferents grups estables.

-Després de dinar els alumnes de primer de primària aniran al pati de parvulari i els
alumnes de segon de primària aniran al pati de primària.

***Menjador de Cicles Mitjà i Superior:

-A les 12.55h els alumnes de 3r i 4t que siguin caps de taula pujaran a parar taula
del seu grup estable. A les 13h els mestres acompanyaran a la resta del grup al
menjador.
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-A les 13h els mestres acompanyaran els alumnes de 5è i 6è de primària al pati.
A les 13:20h els caps de taula pujaran a parar taula del seu grup estable i a les
13:30h pujarà la resta del grup a dinar al menjador.

-Malgrat que els alumnes estiguin agrupats a les taules segons els seus grups
estables, es mantindrà la distància de seguretat entre grups estables.

- Es realitzarà la neteja i ventilació entre cada torn de menjar.

-Organització i normes de funcionament de l’estona de migdia a ESO i
Batxillerat: 

-A les 14h l’alumnat de 3r i 4t d’ESO anirà al menjador, mantenint la distància de
seguretat entre els grups. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO aniran al pati.

-Quan, a les 14:30, els alumnes de 3r i 4t d’ESO hagin acabat de dinar, aquests
sortiran al pati i els monitors acompanyaran els alumnes de 1r i 2n d’ESO al
menjador.

-Malgrat que els alumnes seguin agrupats a les taules segons els seus grups
estables, es mantindrà la distància de seguretat entre grups estables.

- Els alumnes de Batxillerat a les 14 h podran dinar a la seva sala o bé al seu pati.

-L’entrada d’aquests alumnes al menjador es farà de manera esglaonada, ordenada i
mantenint la distància de seguretat tot respectant l’ordre de les files.

-Es deixarà la distància de seguretat corresponent entre una taula d’un grup estable
i un altre.

-Excepte en el moment de dinar, la mascareta és obligatòria.

Servei d’Infermeria

Mesures adoptades en el servei Infermeria:

● L’entrada a Infermeria estarà restringida, només podrà entrar la infermera i els
alumnes que hagi d’atendre d’un en un.

● Dins la Infermeria només pot haver-hi un alumne.
● En cas d’atendre un alumne amb sospita de Covid-19, l’alumne ja no tornarà a

classe i algú del personal de Secretaria li portarà la seva motxilla i jaqueta.
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La infermera actuarà també com a coordinador Covid, portant funcions d’enllaç amb
els serveis de salut pública per tal de coordinar les accions que siguin necessàries en
cada moment.

Pla de neteja

Des de l’empresa de neteja que tenim subcontractada, Limpiezas Muñoz, han elaborat
un Pla Covid específic i adaptat a la nostra escola. L’adjuntarem com a annex al nostre
Pla Covid MLM de l’escola.

Transport

Des de l’àmbit de transport es prendran les mesures sanitàries necessàries per
assegurar la prevenció davant de qualsevol possible risc de contagi de la Covid-19.

Avant Grup Bardet ha obtingut el certificat STOP COVID-19 atorgat per part d’ACCM
(Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente).

Aquestes mesures especifiquen:

- No es podrà utilitzar el servei si es presenta simptomatologia compatible amb
la COVID-19 (mateix que l’accés a l’escola).

- Es podran utilitzar la totalitat dels seients i quan el nivell d’ocupació ho permeti
es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

- El conductor, el monitoratge i els alumnes han d’utilitzar obligatòriament la
mascareta (excepte els menors de 6 anys, que des de l’escola es recomana
que facin ús de la mascareta durant el trajecte amb autocar, però no és
obligatori).

- Abans que l’alumne pugi a l’autocar el monitor facilitarà gel hidroalcohòlic als
alumnes per la higiene de mans.

- No es podran consumir aliments ni begudes dins l’autocar.
- És preferible que els alumnes portin les seves motxilles i objectes personals

amb ells.
- Els familiars que acompanyen i recullen els alumnes han de mantenir la

distància de seguretat entre diferents famílies i amb els usuaris del transport i
utilitzar obligatòriament la mascareta.

- Els alumnes de parvulari que arriben amb autocar accediran per la porta de
parvulari (Secretaria d’Infantil). La resta d’alumnes (Primària i Secundària)
entraran per la porta blanca del pati.
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En cas d’un possible cas de Covid-19 es realitzarà el mateix protocol establert per
l’escola.

Extraescolars i permanències

EXTRAESCOLARS

-Les activitats extraescolars s’adaptaran per garantir el protocol de seguretat
establert respecte a la distància de seguretat, neteja del material i ventilació i de
l’espai.

-Els grup de participants serà el més constant possible i podran participar alumnes de
diferents edats i grups estables.

-Els alumnes i el personal que realitza l’activitat haurà de dur mascareta.

PERMANÈNCIES

-El servei de permanències que oferim a les famílies a la franja del matí és de 8 a
8.45h i a la tarda de 16.45 a 18h.

-Els monitors responsables dels dos espais de permanències de matins i tardes duran
mascareta per garantir el protocol de seguretat.

-Un cop acabades les permanències, el monitor responsable ha de ventilar l’espai.

-Els infants han d’anar acompanyats i han de ser recollits per un únic familiar i aquest
ha de dur mascareta, mantenir la distància de seguretat i, abans d’entrar al recinte,
s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.

-Els alumnes hauran de dur mascareta.

-Permanències matins de P3 a P5: s’ubiquen al menjador de Cicle Inicial de Primària i
acull els nens i nenes fins a les 8.40h. Aquests alumnes estaran ubicats en aquest
espai amb el seu grup estable on estarà delimitat per espais previament establerts.
Els alumnes de P3 a P5 s’esperaran en aquest espai a ser recollits pels mestres.

-Permanències matins de 1r de primària a batxillerat: s’ubica al menjador gran de
l’escola i acull aquests alumnes fins a les 8.30h. A les 8.30h, els alumnes de primària,
secundària i batxillerat es dirigeixen cap a les seves aules.
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-Permanències tardes: a les 16.45h els alumnes de parvulari aniran acompanyats al
menjador de Cicle Inicial de Primària i també s’hauran d’ubicar en aquest espai amb
el seu grup estable on estarà delimitat per espais previament establerts.

-Els alumnes a partir de primer de primària a les 16.45 han d’anar a l’aula 105 on es
trobaran amb la persona responsable d’aquest espai. Els alumnes s’ubicaran en
aquesta aula. A les 17h es tancarà l’aula 105 i els alumnes que encara no els hagin
vingut a buscar se’ls acompanyarà al menjador de Cicle Inicial de Primària.

-L’ús de la mascareta també és obligatori per aquells alumnes que durant aquesta
estona estan al pati.

Altres activitats

El nostre projecte contempla totes les activitats habituals, sempre seguint les
mesures sanitàries i higièniques corresponents. Per seguretat, s’han desplaçat les
convivències i les sortides s’han planificat amb una certa flexibilitat organitzativa,
mantenint els grups estables sempre que sigui possible i utilitzant mascareta sempre
que calgui.

En cas de detectar un possible cas de Covid-19

Si els símptomes apareixen dins l’escola o institut, l’alumne es dirigirà a
Infermeria i un cop allà la Infermera de l’escola realitzarà una primera valoració i si
es considera que pot ser un cas sospitós de Covid-19 des del centre, trucarem a la
família perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat
possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus des del centre es trucarà
al 061 i se us avisarà d’aquest fet.

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de
referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-.

Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el
moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el
Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el
resultat positiu.
En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una
prova de detecció de Covid-19 el més aviat possible. Es faran proves
diagnòstiques a persones vacunades donat que s’han detectat casos entre vacunats.

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de
referència amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les
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mesures a dur a terme en promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per
coordinar les actuacions davant alumnes amb problemes de salut o familiars que ens
comuniquin possible contagi.

El paper de la Direcció i la Infermera del centre com a referent de la COVID-19:
La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i
actuacions que ha de seguir el centre educatiu.
Es coordina amb la persona referent del centre d’atenció primària assignada.

El paper de la persona referent del centre sanitari:
Cada centre educatiu té assignat una persona de referència del seu centre sanitari.
S’encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19. Aquestes
persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva tasca.

El paper del Gestor COVID:
La seva funció és entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per registrar i identificar
tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels
símptomes. Aquesta entrevista al “cas sospitós” es farà al CAP de referència de
l’alumne/a o via telefònica.
El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica
territorial de referència de l’existència d’un cas sospitós en un centre educatiu per tal
de sol·licitar la llista de contactes escolars i d’informar, alhora, de l’existència d’un cas
sospitós de COVID-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si
s’escau, les mesures d’aïllament necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas.

Novetats en la gestió de casos de covid en els centres educatius - Gener de 2022

D’acord amb el document de “Adaptación de las Medidas de Prevención frente a COVID-19 en centros
educativos” i de la “Guía de Actuación ante la Aparición de Casos de COVID-19 en centros educativos”
acordats en la Comisión de Salud Pública del dia 8 de gener s’incorporen les següents novetats en la
gestió de casos als centres educatius de Catalunya:

-S'eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil (Els Pinetons, parvulari) i
primària. Únicament s’indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del
grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies. En aquest cas, els alumnes immunitzats*
n’estaran exempts i només faran quarantena els alumnes no immunitzats.

-A l’educació secundària (ESO i Batxillerat) es mantenen els protocols tal i com estan establerts al
principi del curs escolar 2021/2022. L’alumnat immunitzat (es considera alumnat immunitzat aquells
joves amb pauta completa de vacunació o que hagin estat covid positius en els darrers 90 dies) no
haurà de fer quarantena. En canvi, l’alumnat no immunitzat sí que haurà de quarantenar-se durant set
dies.

-Quan hi hagi un cas positiu al grup de convivència estable (GCE), s'oferirà i es recomanarà la
possibilitat de realitzar d'un test d'antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides
al programa. En el cas d'educació infantil (Els Pinetons i parvulari), s'oferirà en un punt centralitzat o un
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centre d'atenció primària. Per aquest motiu, des de l’escola us informarem puntualment quan es detecti
un positiu al grup estable del vostre fill/a.

Seguiment de classes a distància en cas de confinament

Quan a l’escola tinguem confirmació del confinament d’un alumne o un grup
d’alumnes, posarem en marxa el protocol i sistema previst i adaptat a les diferents
etapes de l’escola per tal que els alumnes puguin seguir connectats amb la classe i
l’escola a distància.

Utilitzarem la plataforma Google Meet.

A ESO i batxillerat, a principi de curs us vam fer arribar per correu electrònic els
enllaços per poder-vos connectar a les aules virtuals per poder seguir les classes en
l’horari habitual. També us demanarem que els responsables i alumnes signeu el
document que us enviarem i que hem anomenat “Compromís de seguiment de classes
a distància”.

Novetats en la gestió de casos de covid en els centres educatius - Febrer de
2022 (23/02/22)

- No es fa identificació de contactes estrets ni, per tant, s’indiquen quarantenes (amb
excepció dels centres d’educació especial).

- Els casos positius han de fer aïllament (7 dies) en qualsevol cas. Les persones amb
símptomes compatibles amb la covid no han d’assistir al centre educatiu.

- Els serveis de Vigilància Epidemiològica duran a terme un seguiment quan es
detectin almenys 5 casos positius en un grup de convivència estable. Es podran donar
indicacions de quarantena o confinament de grup quan sigui necessari per al control
d’un brot.

- També queda sense efecte el protocol de gestió de casos en les activitats
extraescolars. Com en l’àmbit escolar, si es detecta un brot en l’àmbit extraescolar o
del lleure educatiu, se’n farà l’estudi pertinent i es determinaran les actuacions
necessàries.

- En el cas que un infant o adolescent no immunitzat sigui contacte estret d’un
convivent, haurà de fer quarantena durant 7 dies
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