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1

INTRODUCCIÓ

Es necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la
societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal
de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures
de protecció i la traçabilitat.
Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a l’escola en relació amb la
prevenció i control de la COVID-19, es farà a través de correu electrònic.
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes
garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la
pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.





1.1
1.1.1

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.

VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
Seguretat

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat. Totes les mesures
estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
1.1.2

Equitat

El tancament de les escoles ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes. Al mateix temps
l‘afrontament de la pandèmia ha requerit la discontinuació d’uns serveis presencials d’atenció a les dificultats
d’aprenentatge i desenvolupament.
Per tot plegat, la proposta actual vol afavorir la essencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal
docent i no docent dels centres educatius.

2

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

Aquest pla d’organització és on es defineixen els espais, accessos i circulació al centre així com ELS grups estables I les
mesures que INDICA el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de COVID
19 de l’agost de 2021
Tanmateix es defineixen els protocols per la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets.
Aquest aspecte és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius
dels centres.
Aquest pla definitiu ha estat aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre.
El pla d’organització del centre es publicarà a l’espai web del centre.

2.1

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.
Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar. L’experiència ens diu que cal una certa
flexibilitat per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada dia. I
també, en funció de la situació epidemiològica, les modificacions es comunicaran a tota la comunitat educativa a través
de correu electrònic.
Tanmateix existeixen canals de comunicació del departament de Salut que es poden seguir com a La Meva Salut on, a
través de l’eConsulta es pot contactar amb l’equip sanitari d’atenció primària. Per donar-se d’alta cal anar a
lamevasalut.gencat.cat/alta
Per tenir informació al dia i de fonts oficials es pot descarregar l’aplicació (IOS o Android) /Salut Escola, tanmateix
existeix un Canal Salut per veure les darreres informacions que s’anirà actualitzant i penjant de forma constant.
canalsalut.gencat.cat/salutescola

3

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director general del centre.
La seva funció és informar a la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre
educatiu i es coordina amb la persona referent del centre d’atenció primària assignada.
El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre per als cicles de grau mig i el 20 per als cicles de GS
Els cursos de formació continua iniciaran segons calendari i compliran totes les indicacions establertes en aquest pla
d’organització de centre.

3.1

Alumnat

L’ensenyament serà presencial 100% per a tots els alumnes i tots els ensenyaments, tot i que es disposen de les eines
educatives necessàries en cas de que la pandèmia faci derivar de nou a un sistema de formació híbrid.
En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup estable existent.
Quan es confirmi un cas positiu en un grup estable (veure apartat 4.2. Resultat positiu en un GCE) que derivi en
confinament, el/els alumne/alumnes confinats rebran la formació telemàtica i simultània a través dels recursos establerts
al centre per tal efecte.
En cas de que la majoria del grup estable hagi de ser confinat per que el centre no disposa de la informació sobre la pauta
de vacunació rebuda pels alumnes tot el grup estable passarà a fer la formació no presencial.

3.2

Famílies

Totes les reunions amb famílies tant de direcció com de tutories es faran a través de mitjans telemàtics. Tanmateix les
reunions d'inici de curs amb les famílies de grup.
Si es considera que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries
establertes en cada moment.

3.3

Personal del centre: professorat i PAS

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, ha avaluat la presència de
personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base
a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.
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.
Es mantenen espais diferents per les reunions de treball de dimecres a la tarda per cada família professional.

3.4

Mesures de prevenció generals

Respecte a la higiene;
Existeixen punts d’higiene de mans amb solució hidroalcohòlica al vestíbul i al pati pels dos accessos dels alumnes, escala
exterior i accés planta baixa. Cal realitzar la higiene a la entrada al centre tant a l’inici de les classes com a la tornada del
pati, abans i després d’anar al WC i , com a mínim, una vegada cada 2 hores.
També es disposarà de solució hidroalcohòlica a totes les aules i espais comuns d’ús d’alumnes, professorat i PAS.
Al WC es disposarà de paper eixugamans d’un sol us i papereres amb tapa.
A l’aula s’ha de potenciar la utilització de TIC i minimitzar l’ús de paper/fotocòpies (sempre que es pugui, els materials
seran d’ús personal).
A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, definit en el protocol de neteja.

Respecte a la senyalització;

Hi ha senyalització de recorreguts, pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en
els diversos punts de rentat de mans.
Elements de protecció personal: Tota la comunitat educativa ha de disposar de mascareta. En entrar al centre els alumnes
i el personal del centre han de portar sempre mascareta.

3.5

Requisits d’accés al centre educatiu

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb
la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o
contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
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.
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.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en
cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el
seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de realitzar l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu, aquest seguiment es realitzarà des de la coordinació pedagògica juntament amb els tutors. Cal presentar la
Declaració de responsabilitat de persona i/o convivents vulnerables (vegeu Annex 3)

3.6

Control de símptomes

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 16 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus
fills i filles a través del document de Declaració de responsabilitat (vegeu Annex 2) . Aquest document s’ha signat a
l’inici del curs en període de matricula.
▪
Faran 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 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 tal de poder prendre les mesures oportunes.
Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu 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 requerís es podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a
l'escola.

3.7

Grups estables

La organització es fa al voltant de grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la
traçabilitat de possibles casos permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
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 dels grups informàtics
distribuïts en dos grups classe es considera grup estable a tots els alumnes de primer curs i un altre grup estable a tots els
de segon curs).
Els alumnes repetidors amb matèries soltes als dos nivells no es poden considerar grup de convivència estable als dos
grups per tant s’assigna el grup de convivència on estigui el major numero d’hores i respecte a l’altre grup haurà de complir
amb la distància, la ventilació i l'ús de mascareta quan s'imparteixin aquestes matèries.
Es procurarà que l’espai físic del grup estable es mantingui el màxim d’hores possibles evitant desplaçaments interns
innecessaris.

Altres docents d’un grup estable o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir
rigorosament les mesures de protecció individual.
3.7.1

Espais docents per a grups estables

Grups

CAI

ACO

APD1

APD2

Docents
Alumnes

30

Estable

Esther Garcia

18

Miriam Caro

30

Meritxell Cuadros

30

Montse Pareja

SMIX1A

Raúl de Arriba

Temporal

Espai
Estable

Xavi Ledesma
Montse Pareja
Sandra Salvi Meritxell
Cuadros Débora Parra

Aula 206/201

Anna García Cristina
Marín Tana Carpio
CarmeMartínez Cristina
Bonet

Aula 106/109

Eugenia Alentorn
Esther Garcia
Sandra Salvi
Xavi Ledesma
Laura Borch
Montse Pareja

Eugenia Alentorn
Cristina Bonet
Esther Garcia
Xavi Ledesma
Meritxell Cuadros

Jacinto lopez
Santi Torres
Lidia Porcel
Vanessa Rodriguez
Xavi Ledesma
Anna Garcia
Cristina Bonet
Alex
Marin

Aula 011

Aula 011

Aula 025

60

SMIX1B

Sílvia Macho

SMIX2A

Jacinto lopez
Santi Torres
Vanessa Rodríguez
Xavi Ledesma
Anna Garcia
Cristina Bonet
Raúl
de Arriba

Aula 122

Alex Marín

Marcos Venteo
Alfons Mallol
Lidia Porcel
Xavi Ledesma
Raúl de Arriba

aula 202

Santi Torres

Sergi Andrés
Raúl de Arriba
Silvia Macho
Xavi Ledesma
Alfons Mallol

aula 122

60

SMIX2B

PFI

15

Vanessa
Rodríguez

Jacinto López
Bea Castro

aula 112

Grups

ASIX1

Docents
Alumnes

30

Estable

Marcos Venteo

DAW1

30

Lídia Porcel

ASIX2

30

Sergi Andres

DAW2

30

Alfons Mallol

EDI1

30

Sandra Salvi

EDI2

30

Cristina Esteban

AIF1

30

Cristina Marin

AIF2

30

Tana Carpio

3.8

Temporal
Raul de Arriba
Sergi Andrés
Vanessa Rodríguez
Alfons Mallol
Silvia Macho
Xavi Ledesma
Santi
Torres
Marcos Venteo
Alfons Mallol
Lidia Porcel
Vanessa Rodríguez
Xavi Ledesma
Alex Marín
Sílvia
Macho
Santi
Torres
Sergi Andres
Alex Marin
Lidia Porcel
Valenti Ribera
Marcos Venteo
Santi Torres
Raul de Arriba
Sergi Andres
Alex Marin
Marcos Venteo
Alfons Mallol
Cristina Esteban
Laura Borch
Sandra Salvi
Esther Garcia
Vanessa Rodriguez
Cristina Esteban
Laura Borch
Sandra Salvi
Esther Garcia
Vanessa Rodriguez
Cristina Marin
Tana Carpio
Carme Martinez
Cristina Bonet
Miriam Caro
Cristina Marin
Tana Carpio
Carme Martinez
Cristina Bonet
Miriam Caro
Xavi Ledesma Jacinto
López

Espai
Estable

aula 022

aula 103

aula 202

aula 112

aula 114

aula 114

aula 108

aula 108

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre, tant a l’inici i finalització de classes com a l’hora del pati, es faran de manera esglaonada,
tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.
El centre disposa de dos accessos al centre, un pel vestíbul i un altre pel pati. A més a més a través del pati es disposa de
dos accessos, un per l’escala exterior i un altre per la planta baixa de l’edifici B.
Els grups accediran pels punts indicats a la taula d’horaris i accessos. Aquesta informació es comunicarà a través de correu
electrònic a tots els alumnes i famílies, tanmateix es disposaran cartells informatius als accessos.

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la
mascareta.
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable.
Accés

Principal (Vestibul)

Pati

Accés
Principal (Vestibul)

Pati

Grup
ACO
APD
DAW1
DAW2
AIF1
PFI
SMIX 1A
SMIX1B
CAI
ASIX1
ASIX2
EDI1

Grup

Horari
entrada
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h
8.00h

Horari
entrada

Horari pati
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h
11.00h a 11.30h

Horari pati

Horari sortida
14.25h
14.25h
14.25h
13.30h
14.25h
14.25h
14.25h
14.25h
14.25h
14.25h
14.25h
14.25h

Horari sortida

EDI2
AIF2
SMIX2A
APD2

15.00h
15.00h
15.00h
15.00h

18.00h a 18.30h
18.00h a 18.30h
18.00h a 18.30h
18.00h a 18.30h

20.25h
20.25h
20.25h
20.25h

SMIX2B

15.00h

18.00h a 18.30h

20.25h

Als dos punts d’accés al centre s’assigna un professor segons la següent taula diferenciant horaris de matí i tarda;

grups

8.00h.

ACO
DAW1
DAW2
AIF1
PFI

9.00h

Accès

APD1

Principal
(vestíbul)

DAW2

Responsable
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Tana Carpio

Alfons Mallol

Marcos Venteo

Lídia Porcel

Alfons Mallol

X

X

Alfons Mallol

X

Esther García

X

X

X

Marcos Venteo

X

10.00h

DAW1

X

X

Vanessa
Rodríguez

X

X

8.00h.

SMX1A
SMX1B
CAI
ASIX2
EDI1

Jacinto López

Bea Castro

Jacinto López

Sergi Andrés

Laura Borch

ASIX1

X

X

X

X

Miriam Caro

CAI

X

X

X

Sandra Salvi

X

Responsable
dilluns

Pati

9.00h

15.00h
15.00h

grups

Acces

dimarts

dimecres

dijous

divendres

EDI2
AIF2
SMX2A
SMX2B
APD2

Principal
(vestíbul)

Cristina Marín

Santi Torres

X

Sandra Salvi

Laura Borch

Pati

Anna García

Cristina Bonet

X

Alex Marín

Montse Pareja

X

Meritxell
/Debora

X

X

Sandra Salvi

X

Carme Martínez

X

Tana Carpio

Cristina Marín

X

Cristina esteban

Cristina
Esteban

Cristina E/Sandra

X

X

Eugènia
Alentorn

X

X

EDI2
16.00
AIF2
17.00h

EDI2

Principal
(vestíbul)
Principal
(vestíbul)

SMX2A
17.00h

SMX2B

X
Pati

APD2

3.9

Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels diferents
membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
Circulació: Es determina gràficament el sentit i vies de circulació a tot el centre. Per la circulació pel centre cal portar sempre
la mascareta posada als passadissos i lavabos. Cal seguir totes les indicacions que mostri la senyalització del centre.
Sempre que es pugui es circularà en filera per evitar aglomeracions als passadissos. caldrà mantenir la distancia
interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.
Les aules romandran obertes per evitar aglomeracions als accessos
Hi ha tres escales de circulació, una interior a cada edifici (A i B) i una exterior al pati. Recordar que l’accés a l’escola per
anar a l’edifici B es fa a través de la porta lateral que te accés directe al pati, NO s’ha d’accedir pel vestíbul principal.
 L’accés a l’edifici A es farà per la escala del vestíbul principal seguint la senyalització establerta.
 L’accés a les plantes 1 i 2 de l’edifici B es farà a través de l’escala exterior seguint la senyalització.
 L’accés a la planta baixa de l’edifici B és farà per l’accés a l’edifici en plana baixa..
 Als passadissos es circularà sempre pel costat dret seguint la senyalització.
Les sortides a l’hora del pati com en finalitzar les classes es fan pels mateixos accessos seguint el sentit invers.

3.10 Horaris
L’horari del centre no es modifica i s’adjunta a continuació en aquest pla d’organització.

Codi i Títol Professional

Cursos

IC10 - Sistemes microinformàtics i xarxes
(Família d’Informàtica i comunicacions)
ICA0 - Administració de sistemes
informàtics en la xarxa (Família
d’Informàtica i comunicacions)
ICC0 - Desenvolupament d’Aplicacions
Web
(Família
d’Informàtica
i
comunicacions)

2

M
2on curs tarda

Codificació
interna
SMIX1
SMIX2

2

S

Matí

ASIX1 / ASIX2

2

S

Matí

ASIX1 / DAW2

1er curs matí

AIF1

2on curs tarda

AIF2

Matí

ACO1

1er curs matí

APD1

2on curs tarda

APD2

1er curs matí

EDI1

2on curs tarda

EDI2

2

CM10 – activitats Comercials
Comerç i Màrqueting)

2

SC10_ Atenció a persones en situació de
dependència
(Fam. Serveis socioculturals i a la
Comunitat)

Distribució
Horària2
1er curs matí

AGB0 - Administració i finances (Família
d’Administració i Gestió)

(Família

Tipus1

2

S

M

M

SCB0_ Educació Infantil (Fam. Serveis
socioculturals i a la Comunitat)

2

1601_Cures
Auxiliars
(Família Sanitat)

1

M

Matí

CAI

1

-

Matí

PFI

d’Infermeria

PFI AG01_Programa de Formació i
Inserció (Fam. Administració i gestió)

S

3.11 Sortides i colònies
S’anul·len les activitats pedagògiques previstes al primer trimestre fora del centre i es mantenen les que es realitzen al
propi centre i/o telemàtiques, amb les adaptacions que calguin ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
Aquest punt es tornarà a valorar al segon trimestre en funció de com evolucioni la situació.
Respecte a les sortides lúdiques s’acorda anul·lar la de primer trimestre i es tornarà a valorà en claustre de final de primer
trimestre segons la situació que es doni.

1
2

M; Mitjà – S: superior
L’horari de matí de forma general és de 8.00h a 14.30h i l’horari de tarda de 15.00h a 20.30h
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UNA PERSONA QUE PRESENTA SÍMPTOMES

En essència davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre
educatiu:
1.
2.
3.

4.
5.

Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. Es portarà a la sala de reunió i es notifica a cap d’estudis i a la
persona assignada com Gestor COVID.
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 com a la persona que l’acompanya.
Si no es pot posar una mascareta quirúrgica (persones amb problemes respiratoris, persones amb dificultats per
treure’s la mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la
persona acompanyant, si no està vacunada s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla
facial i una bata d’un sol ús.
S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar a l’alumne.
En cas de presentar 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... ) s’ha de trucar també al 061 /
Referent sanitari determinat per CAP de referència.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les
actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’alumne o docent i la família amb qui
conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el
cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància,
entre el centre educatiu i els serveis territorials 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.

4.1

Gestor COVID

El centre ha assignat la funció de gestor COVID al gerent del centre i s’ha delegat al cap d’estudis o, en el seu defecte, el
cap de família professional la funció és traslladar l’alumne a l’espai indicat quan es presenti un cas amb simptomatologia
COVID, contactar amb la família i amb el referent sanitari assignat i entrevistar-se amb l’alumne/a per registrar i identificar
tots els seus contactes estrets dins del centre des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes.

4.2

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP

Un resultat positiu sempre es comunicarà a través del centre de salut. Quan es confirmi un cas positiu en un GCE l’actuació
serà diferent segons si l’alumne/a porta una pauta completa de vacunació o no:
• Alumnat o professorat del GCE amb pauta completa de vacunació o que hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos:
La direcció del centre educatiu donarà una carta als alumnes del GCE perquè es puguin identificar com a contactes
estrets escolars, de tal manera que el TAR sigui supervisat i sense cost pel usuari i el resultat es registri al sistema
de dades de Salut/Educació.
• Alumnat o professorat del GCE sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació:
Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació i 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 sense vacunar o amb pauta de vacunació incomplerta han de fer aïllament durant
10 dies.
Un resultat negatiu en la PCR dels alumnes o professionals que no estiguin correctament vacunats o no hagin
passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies
que dura el període d’incubació.
Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser considerat cas i
haurà de fer aïllament durant 10 dies. Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si
surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte
amb els nous casos positius. Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid19

en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, haurà de realitzar la quarantena.

4.3

RESULTAT NEGATIU

La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre
un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és
aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple,
si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la tornada.

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips directius dels centres
per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses
persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement,
podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció.
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ALGORITME GESTIÓ DE CONTACTES EN CENTRES EDUCATIUS

ALUMNAT educació infantil, ed. primària, ed. especial
batxillerat, FP, altres ensenyaments
PROFESSORAT ed. infantil, ed. primària, ed. especial

Dia 0

no immunitzat
no immunitzat
no immunitzat

immunitzat (covid últims 6 mesos i/o vacunació completa) ALUMNAT ESO,
immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa)
immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa)

(Dia que es confirma cas positiu en un grup de convivència estable)
El centre educatiu donarà les indicacions en funció del grup al qual pertany cada alumne/a:
Alumnat no immunitzat: se’ls dona la carta informativa A en la qual s’indica que cal iniciar la quarantena. Es farà prova diagnòstica (preferentment PCR)
entre els dies 4 i 6. A la carta s’especificarà el lloc, dia i hora de la prova diagnòstica que seran facilitats pel RECO. Si en el moment de lliurar-la no es té la
informació es comunicarà posteriorment. Si les proves es fan al centre educatiu, caldrà assegurar que tots els infants /adolescents menors de 16 anys disposen
d’una autorització signada per la mare, pare o tutor/a. El professorat no immunitzat que forma part del GCE també inicia quarantena i s’haurà de fer la prova
diagnòstica seguint les mateixes indicacions.
Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat que està immunitzat: es genera automàticament la petició de test d’antigen ràpid (TAR)
per anar a la farmàcia. El centre educatiu lliura carta informativa B a l’alumnat immunitzat. Alumnat i professorat han d’acudir el més aviat possible (en horari
no lectiu) a la farmàcia (qualsevol de les farmàcies que participen al Programa de TAR supervisat a les OF) i no han de fer quarantena. Es podran descarregar
el resultat del TAR a La Meva Salut.
Si és necessari, el RECO pot generar manualment peticions de TAR complementàries per a la farmàcia a d’altres contactes estrets (per exemple, si el cas
positiu es dona al transport escolar o bé per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica).
Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial que està immunitzat: se’ls lliura la carta infomativa C. Hauran
d’assistir el més aviat possible a fer-se el TAR al punt centralitzat o centre d’atenció primària que escullin. No han de fer quarantena.

1

Dia 0-1
Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat immunitzat: cada persona va a la farmàcia del Programa TAR supervisat a les oficines de
farmàcia que esculli i es fa el TAR. Si el resultat és negatiu continuen anant al centre. Si és positiu, ho hauran de comunicar al centre i iniciar l’aïllament.
L’alumnat menor de 16 anys ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un adult responsable. El TAR no tindrà cap cost per l’usuari.
Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial immunitzat: va a fer-se el TAR al punt centralitzat o CAP escollit.
No cal cita prèvia. Si el resultat és negatiu, continuarà anant al centre. Si és positiu, s’ha de comunicar al centre educatiu i iniciar
l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys (o incapacitat) ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un adult responsable.
Dia 4-6
Alumnat i professorat no immunitzat: han d’anar al lloc i hora indicats per a fer-se la prova diagnòstica i seguidament continuar amb el període de quarantena.
En el cas que es faci una PCR els resultats es rebran en les 24-48 hores següents. Independentment del resultat
hauran de completar el període de quarantena.

Dia 10
Últim dia de quarantena per a l’alumnat/professorat no immunitzat.

Dia 11
Alumnat i professorat no immunitzat: es reincorporen al centre educatiu.
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5.1

QUADRE RESUM CIRCUITS_ESTUDI GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)*

ALUMNAT

PROFESSORAT

IMMUNITZAT (haver passat covid-19

NO IMMUNITZAT (no pauta de

IMMUNITZAT (haver passat covid-19

NO IMMUNITZAT (no pauta de

darrers 6 mesos i/o pauta vacunació

vacunació completa ni covid-19

darrers 6 mesos i/o pauta vacunació

vacunació completa ni covid-19

completa)

darrers 6 mesos)

completa)

darrers 6 mesos)

Educació especial

Circuit C

Circuit A

Circuit B

Circuit A

Educació infantil 0-3

Circuit C

Circuit A

Circuit B

Circuit A

Educació infantil 3-6

Circuit C

Circuit A

Circuit B

Circuit A

Educació primària

Circuit C

Circuit A

Circuit B

Circuit A

ESO

Circuit B

Circuit A

No forma part del GCE

Batxillerat/FP/altres

Circuit B

Circuit A

No forma part del GCE

CIRCUIT A: Quarantena 10 dies + prova diagnòstica dia 4-6 (punt centralitzat, CAP o lloc on s’indiqui des de l’Atenció Primària del territori)
CIRCUIT B: No quarantena + TAR a farmàcia programa TAR escollida dia 0-1
CIRCUIT C: No quarantena + TAR a qualsevol CAP o punt centralitzat de TAR dia 0-1

*Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut contacte amb el cas positiu des de les 48 hores abans de l’inici dels símptomes o des del dia
de realització de la prova diagnòstica (que ha estat positiva) si es tracta d’un cas sense símptomes.
Qualsevol alumne/a o professor/a que sigui contacte i iniciï símptomes en aquest període s’ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència.
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MESURES ESPECÍFIQUES

Per als ensenyaments que impliquen serveis a les persones. S’aplicaran les mesures adequades a cadascuna de
les activitats, tenint en compte la protecció individual i les mesures destinades a reduir la transmissió.

6.1

Serveis sanitaris i sociosanitaris

Es prendran les mesures de protecció habituals (distància física, higiene de mans, mascareta quan estigui
indicada...) i s’adoptaran totes aquelles mesures específiques establertes per als diferents àmbits.
Per a més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/

6.2

Pràctiques en empresa

Caldrà seguir les mateixes mesures de protecció que s’hagin establert per als treballadors del centre
de treball.

6.3

Formació de persones adultes

Es recomana que l’organització es faci en grups estables i s’aplicaran totes les mesures generals establertes en
aquest document.

7

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar
les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia
durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes
durant les classes.
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups cal preveure que en cada
canvi de grup cal fer una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. S’han de seguir
les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes
de les portes.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar
espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i
desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais
exteriors de concurrència humana.

7.1

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene
personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene 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.

Pla d’organització de centre
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DEFINICIONS

Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet una PCR i encara no té el
resultat.
• Cas confirmat amb infecció activa:
o Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva o test antigènic positiu.
o Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa o test antigènic negatiu i resultat positiu a
IgM per serologia.
o Persona asimptomàtica amb PCR positiva o test antigènic positiu amb IgG negativa o no practicada.
• Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del
resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta) o del test antigènic.
• Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa o test antigènic negatiu en el qual no hi ha alta sospita clínica ni
vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
• Contacte estret: en l’àmbit dels centres educatius són aquelles persones que formen part d’un grup de
convivència estable (a l’aula o a una activitat extraescolar dins de la mateixa escola). El període a considerar és des
de 48 hores abans de l’inici dels símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data de realització de la
PCR (que ha estat positiva).
Per tant, els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets independentment que portin mascareta.
També es consideren contactes estrets les persones tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el cas del
professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix un contacte sense protecció durant més de
15 minuts i a menys de dos metres, per definir un contacte estret. Per tant, a partir de la secundària, només serà
contacte estret el professorat que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu.
Es poden definir altres contactes estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels serveis de
Vigilància Epidemiològica.
o Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, sempre que no hi hagi hagut
una protecció adequada durant almenys 15 minuts.
o Menjador escolar: distància menor de 2 metres.
• Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de COVID-19. En els
casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la
resolució de la febre i el quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics
l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic.
• Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tot contacte estret se li
realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu
es continuarà la quarantena fins al desè dia. Des del desè dia al catorzè cal tenir especial atenció a la possible
aparició de símptomes i, si apareguessin, cal consultar-ho precoçment amb el CAP.
Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora (en el cas de
l’educació infantil i primària), i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden
formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major
part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup (seria el cas, per exemple, de vetlladores del GCE o
d’auxiliars d’educació especial). Un o una docent i un o una professional de suport educatiu només pot formar part
d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir
rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat
d'1,5 metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen persones de
diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal
extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...) per tal d’evitar que si es dona
un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.
• Referent COVID Escola (RECO): és una o un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que juga un
paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És la persona encarregada de la identificació dels
contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així
com de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper
important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els seus centres de referència. Cal
que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP i el Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE)
Territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar en cada escola. També cal que treballi de forma molt
coordinada amb les unitats mòbils de preses de mostres a l’àmbit escolar.
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