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1. PLA  D’ORGANITZACIÓ D’INICI DEL CURS 2020-2021 
 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 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 infants i joves a una educació de 
qualitat. El Pla d’actuació del Col·legi John Talabot es complementa amb les Instruccions per al curs 
2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives. En una societat amb grans incerteses, cal que 
l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge 
tal com el feien aplicant les mesures sanitàries de protecció. 
 
Per tant, el present Pla d’Organització d’inici 2020-2021 ha estat redactat pel centre JOHN TALABOT en 
base a les instruccions normatives rebudes de la corresponent Inspecció d’Educació: 

 

• INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DEL CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA  

• PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA 
PANDÈMIA 

 

2. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

 
Seguretat  
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de 
la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent 
espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. Cal 
recordar que, segons el coneixement actual, infants i adolescents són un col·lectiu de risc 
molt baix respecte la COVID-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el 
seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.  
 
Salut  
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una 
prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a 
reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.  
 
Equitat  
El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. 
Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de major vulnerabilitat, n’han patit -o 
n’estan patint-les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres 
permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. La proposta actual 
vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no 
docent dels centres educatius.  
 
Vigència  
 
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la 
realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa s’adaptarà si es canvia 
el context epidemiològic. 
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3. DATES 
 

• Aquest pla és vigent per a tot el curs 2020/21 salvant indicacions en contra de les autoritats 
competents. 

• Inici presencial personal docent 1 de setembre 

• Inici del curs presencial 14 setembre 

• Es respectaran els horaris del curs passat. 
 

4. MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES 
 

Desinfecció i neteja del centre. 

• 1 mascareta amb certificació UNE0065:2020 reutilitzable amb certificació de 50 rentats per 
professor i personal de secretaria. 

• 1 pantalla protectora per professor.  

• 1 termòmetre a cada punt d’entrada. 

• Unitat de gel hidroalcohòlic + unitat spray desinfectant per cada espai. 

• Dispensador de gel hidroalcohòlic a sales de professors + punts d’entrada + menjadors 

• Mampara de separació per cada Secretaria. 
 

5. GRUPS ESTABLES 
 

L’organització serà entorn a grups de convivència estables. 
 

• Al ser centre d’una línia cada curs conforma un grup estable d’alumnes amb el seu tutor o 
tutora: de P3 a 4t d’ESO. 

• Seguint  les instruccions no es requereix la distància física interpersonal de seguretat però si  l’ús 
de mascareta en aquests grups de convivència 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, quan no sigui possible, l’ús de la 
mascareta. 
 

6. MESURES DE PREVENCIÓ 
 

a. ALUMNES 
 

• INF i PRI: Dins del seu grup estable i al ser espai de referència (AULA) no hi ha distància de 
seguretat però sí serà necessària la mascareta quan les circumstàncies de la pandèmia en el 
nostre territori així ho indiquin i en tot cas vindrà acompanyat de les corresponents instruccions 
del Departament d’Educació. 

o En tot moment de concurrència amb altres grups estables i quan no es pot garantir la 
distància de seguretat (PATI) serà obligatòria la mascareta. 

• ESO: l’ús de mascareta és obligatori en tot el recinte escolar i en tot moment. 

• Cada cop que hi ha sortida de l’espai de referència: rentat de mans 

• L’alumnat de l’aula d’intensificació a l’ESO, al ser pertanyents de diferents grups estables,  
hauràn de mantenir distància de seguretat d’1,5m.  
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b. DOCENTS 
 

• En tant en quan el nostre centre al ser d’una línia provoca una organització en la qual els docents 
imparteixen classe a més d’un grup estable , es obligatori l’ús de mascareta i/o pantalla 
protectora SEMPRE. 

• És obligatori a més la distància de seguretat per aquells docents i personal de atenció educativa 
que atenen alumnat de diferents grups estables. 

• EXCEPCIÓ: docents d’Educació Infantil que només conviuen amb un grup estable. 

• EXCEPCIÓ 2: docents d’Educació Física en el desenvolupament de la classe (no els trasllats) 
sempre que puguin mantenir la distància de seguretat. 

• En els ESPAIS COMUNS de treball del professorat (Sales de professors) és obligatori l’ús de 
mascareta ja que no es pot garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 m. 
 

c. HIGIENE DE MANS 
 
ALUMNAT, s’ha de requerir el rentat de mans: 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

• Abans i després dels àpats, 

• Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

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

 
PERSONAL, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

• Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis, 

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 

• Abans i després d’anar al WC, 

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 

• Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

d. HIGIENE D’ESTRIS COMUNS 

 

• Cada vegada que s’utilitzin chromebooks, ratolins, ordinadors, que siguin susceptibles de ser 
utilitzats per més d’un grup estable hauran de ser desinfectats amb SPRAY DESINFECTANT i 
TOVALLOLETA. 

• De la mateixa manera els dispositius d’us comunitari dels docents haurà de ser desinfectat per 
cada usuari en finalitzar l’ús. 

• Els estris d’Educació Física d’us comunitari de diversos grups estables haurà de ser desinfectat 
després de cada classe. 

• Els estris que només es fan servir per un grup estable (joguines, retoladors, material manipulatiu 
d’aula etc) es desinfectaran un cop al dia pel personal de neteja.  

 

e. DESINFECCIÓ DE TAULES  

 

• Cada alumne desinfectarà la seva pròpia taula abans de la sortida del centre a la tarda. 

• En els espais d’us comú (laboratori, sala d’art, computer room, aules de desdoblament, 
tecnología,  etc) l’alumnat haurà de rentar la taula un copa finalitzada la classe. 

• Els docents incorporaran aquest hàbit en la seva rutina diària d’aula. 
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f. QUADRE RESUM D L’US DE MASCARETA 

 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

2n cicle d’educació 
infantil (3-6 anys) 

Arribada amb mascareta. 

No obligatòria a dins el seu grup 

estable. 

  

De 1r a 4t de primària Obligatòria en l’entrada al centre. 
No obligatòria si s’està amb el grup de 
convivència dins de l’aula. 
Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres  � PATI 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

A partir de 5è de primària, 
secundària, batxillerat, 
formació professional i 
centres de 

formació d’adults 

Obligatòria en l’entrada al centre. 
No obligatòria si s’està amb el grup de 
convivència dins de l’aula. 
Indicada fora del grup quan no es 

pugui mantenir la distància d’1,5 

metres  � PATI 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

Personal docent i no 
docent 

Obligatòria per al personal quan 
imparteix classes a diferents grups, 
quan no forma part del grup de 
convivència estable i no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres. 

Higiènica amb 
compliment de la 
norma UNE 

 

7. TRASLLATS, PATI I MENJADOR 
 

a. TRASLLATS 

• En qualsevol trasllat del grup estable fora del recinte (Educació Física, hort, i trasllats entre aules) 
és obligatori l’ús de mascareta 

• En els passadissos, escales i lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d’un grup estable. 

• En els trasllats al pati s’ha de mantenir un criteri d’ordre:  

a. El professor ha de comprovar que no està baixant o pujant cap altre grup. 

b. En cas d’haver-hi un grup en trasllat el professor espera dins l’aula amb el seu grup fins 

que el circuit estigui lliure. 

c. El retorn a l’aula del pati també s’ha de fer de forma esglaonada grup a grup. 
 
b. SORTIDES FORA DEL RECINTE 

• Es reduiran el primer trimestre i es prioritzaran activitats a l’aire lliure 

• Es podran dura a terme tallers en grups estables 

• La sortida del recinte comportarà sempre l’ús de mascareta  
 

c. PATIS 

• Els patis funcionaran amb l’esglaonament habitual del nostre centre 

• En tant en quan no podem garantir el distanciament ni estancar grups en un espai l’us de 
mascareta per part de l’alumnat és obligatori. 

• Els grups que conformen cada torn de pati han d’haver abandonat el pati de forma ordenada 
abans del següent torn.  

• S’ha de vetllar per les mesures relatives  al rentat de mans (abans i desprès del pati) 
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d. MENJADOR 
 

• El menjador escolar es un espai on coincidiran com a màxim 2 grups estables. 

• Cal garantir el rentat de mans abans (sabó) i després (gel) de l’àpat. 

• A una mateixa taula no poden haver-hi integrants de diferents grups estables 

• Donades les característiques del nostre centre complim les mesures indicades (plat servit a taula, 
no compartir taula, no para taula etc) 

 
e. MENJADOR DOCENTS 
 

• TEMPORALMENT el personal de primària i ESO hauran de dinar en un espai clarament 
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat � AULA TECNOLOGIA 

 

8. ENTRADES I SORTIDES 
 

• Les famílies no poden accedir al centre.  

• Els acompanyants han de fer fila en sentit ascendent respectant la distància sanitària. 

• En entrar l’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic, se’l pendrà la temperatura i 
portaran la mascareta fins a la seva aula. 

 

• Identificació d’accessos (entrada i sortida) 
 

a. INFANTIL: PORTA MARQUESA 
b. PRIMARIA: PORTA PPAL ESCOLES PIES 132 
c. ESO: PORTA ACCÉS DIRECTE TORRE ESO ACCEDINT PER PORTA PASSATGE MARQUESA 
 

• Horaris d’accés 
 

Accés       Grup Horari entrada Horari sortida 

TORRE 1 

1r PRI 9h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

2n PRI 9h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

3r PRI 9h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

4t PRI 8:50h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

5è PRI 8:50h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

TORRE 2 

P3  9 a 9:15h 16:40h 

P4 9 a 9:15h 16:40h 

P5 9 a 9:15h 16:40h 

TORRE 3 

6è PRI 8:50h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

1r ESO 8:45h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

2n ESO 8:45h Dll a Dj 17h, Dv 16h 

3r ESO 8:45h Dll a Dj 17h, Dv 14h 

4t ESO 8:45h Dll a Dj 17h, Dv 14h 
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9. ACOLLIDA MATINAL INFANTIL 
 

• L’acollida matinal serà en un espai que permeti mantenir la distància interpersonal  d’1,5 metres 
i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants han de portar 
mascareta. 

• A la porta de l’espai d’acollida hi haurà un docent per rebre l’alumne. L’acompanyant accedir al 
recinte escolar fins a la porta de l’espai d’acollida amb mascareta.  

• Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
 

 

10. EXTRAESCOLARS 
 

• Dins la nostra programació General Anual mantindrem les extraescolars previstes ja que a pròpia 
naturalesa de les activitats compleix amb la normativa establerta.  

• Per cada una de les activitats que ofertem al centre seguirem les instruccions establertes en 
l’ANNEX 2 

 

11. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  
 
11.1 PRESENCIAL EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA ACTUAL 
 
Donat que el nostre centre es caracteritza per una atenció personalitzada ja inclosa al nostre PEC es 
mantindrà la línia d’actuació pedagògica donant especial èmfasi en el mes de setembre a: 

• Activitats orientades al retrobament i intercanvi de situacions viscudes 

• Una acció tutorial compromesa amb les famílies 

• Mantenir l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes amb propostes  que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre 

• Incidir en la nostra estructura de comunitat educativa digital garantint estratègies per fomentar 
la competència digital dels alumnes. 

• Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents  
 

11.2 PROMOCIÓ DE SALUT I SUPORT EMOCIONAL 
 
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts 
infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar 
presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les 
diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant els mesos de 
confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no 
resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que permetin adaptació progressiva 
de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. D’altra banda, la pandèmia actual brinda una 
oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol 
context:  
 

• Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  

• Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

• Assoliment emocional de la situació actual generant hàbits basats en els valors de l’empatia, la 
responsabilitat, el compromís, la cura dels altres- 

 
El centre a través del departament psicopedagògic coordinarà els plans d’acció tutorial per promocionar 
activitats de salut emocional.  
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11.3 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  EN CAS DE CONFINAMENT 
 

• Posada en marxa dels projectes preparats en cada etapa per dur a terme tant presencial com en 
situació de confinament. 

• Implementació d’experiències innovadores, reptes i activitats que mantinguin el ritme i el 
compromís escolar 

• A Educació Infantil les activitats preparades en els projectes desenvolupats per l’equip docent 
estan orientades al manteniment de la connexió emocional de l’alumnat d’Infantil incidint tant 
en els processos cognitius com en els factors socio-emocionals de l’aprenentatge.  

• A Educació Primària i ESO les activitats programades en els projectes desenvolupats per l’equip 
docent estan orientades a desenvolupar les competències de l’alumnat basades en l’autonomia i 
en la consciència del propi aprenentatge i amb l’objectiu de capacitar l’alumne a autoregular-se. 

• A infantil i Primària esta prevista una “Maleta de confinament” que en cas de confinament cada 
alumne portaria a casa amb el material manipulatiu necessari, fitxes, escolar, quaderns per 
poder continuar l’aprenentatge docent. 

 
 

12. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES ESTABLES 
 

Grups Alumnes 
Espai 

Estable Temporal 

P3 25 
Aula P3 
Torre 2 

Usos múltiples + menjador 

P4 25 
Aula P4 
Torre 2 

Usos múltiples + menjador 

P5 25 
Aula P5 
Torre 2 

Usos múltiples + menjador 

1r PRI 25 
Aula 1r PRI 

Torre 1 
Peixera + menjador + aula d’art 

2n PRI 25 
Aula 2n PRI 

Torre 1 
Peixera + menjador + aula d’art 

3r PRI 25 
Aula 3r PRI 

Torre 1 
Peixera + menjador + aula d’art 

4t PRI 28 
Aula 4t PRI 

Torre 1 
Peixera + menjador + aula d’art 

5è PRI 26 
Aula 5è PRI 

Torre 1 
Peixera + menjador + aula d’art 

6è PRI 28 
Aula 6è PRI 

Torre 3 
Laboratori  + menjador + aula d’art 

1r ESO 29 
Aula 1r ESO 

Torre 3 
Laboratori + menjador + comp room  

2n ESO 26 
Aula 2n ESO 

Torre 3 
Laboratori + menjador + comp room 

3r ESO 26 
Aula 3r ESO 

Torre 3 
Laboratori + menjador + aula desd eso 

4t ES 30 
Aula 4t ESO 

Torre 3 
Laboratori + menjador + aula desd eso 
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13.  PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 

• El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

• 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 en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

• Quadre de control de Simptomes compatibles veure ANNEX 2. 
 

En cas de detectar una sospita de cas que s’ha de donar una ràpida coordinació entre els serveis 
territorials d’Educació i de salut pública. 
 
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-
19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual � INFERMERIA A T2 
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
5. El tutor ha de fer un seguiment amb la familia de l’evolució de l’alumne. 
6. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació en cas de positiu en COVID19 per 

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 
 

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’infant 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.  

 
Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De 
manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials 
o total del centre serien: 

 

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable �  tot el grup de convivència 
estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup 
de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 
nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

 

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents 
d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) �  tot el grup de convivència estable pot 
tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància 
epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 
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dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, 
l’interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. 

 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en 
diferents espais � tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del 
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 
interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

 
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. 

 

14.  PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

• S’utilitzen només els desinfectants apropiats. 

• La neteja es realitzará de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
desinfectants. 

• Els productes s’utilitzarán seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 
precaució  indicades. 

• Es realitzará la neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais d’utilització comuna (lavabos, 
espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, 
zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.) 

• La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 
 
 

QUADRE DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS COMUNS 

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada al 
dia 

Responsables 

Ventilació de 
l’espai 

 
� 

 
� 

  

 

Docents + cuineres + utilitaris 
d’espais 

Manetes i 
poms de 
portes 

   � Personal neteja 

Baranes i 
passamans
, d’escales  
 

   � Personal de neteja 

Superfície 
de taulells i 
mostradors 

  �  Personal de neteja 

Cadires i bancs   �  Personal de neteja 
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Grapadores i 
altres 
utensilis 
d’oficina 

   � Cada usuari 

Aixetes    � Personal de neteja 

Ordinadors, 
sobretot 
teclats i 
ratolins 

 �   Usuari 

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   � Personal de neteja 

Taules / pupitre   �  Alumnat amb supervisió del professorat 

Chromebooks  �   Alumnat amb supervisió del professorat 

 
 

 
Abans 

de cada 
ús 

Després 
de cada 

ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada al 
dia 

Caracteristiques 

Ventilació de 
l’espai � �    

Superfícies on 
es prepara el 

menjar 
 �    

Plats, gots, 
coberts 

 �   

Amb aigua calenta: rentats a elevada 
temperatura. 

Sense aigua calenta: desinfecció en dilució 
de lleixiu al 0,1 %. 

Taules, safates   
 �    

Taulells 
 �    

Utensilis de cuina 
 �    

Taules per a usos 
diversos  �    

Terra 
  �   

 
  

MENJADOR 
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15. LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS A L’INICI DE CURS 
 
 

Acció FET EN 
CURS 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció? �  

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós? �  

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 
que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es 
posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

�  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

�  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

�  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització? �  

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

�  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

 � 

Totes les famílies han signat la declaració responsable?  � 

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

�  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

�  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

�  
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16. LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DELS CENTRES EDUCATIUS 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acció FET EN 

CURS 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant 

un mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de 

sabó suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major 

contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   
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ANNEX 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 

Tos 

Dificultat per respirar 

Congestió nasal 

Mal de coll 

Mal de panxa 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 
 

Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta: 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per respirar 

Falta d’olfacte de gust 

Mal de coll 

 

 

Calfreds 

Vòmits 

Diarrea 

Malestar 

Dolor muscular 
 

• Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a 

l’activitat i  que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat 

per comunicar-ho. 

• En 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. 

• Si al centre l’alumne presenta qualsevol d’aquest simptomes es trucarà 

la família per tal de que vinguin a recollir l’infant o adolescent. 
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ANNEX 2 
 

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents 
edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup 
de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 

Dansa, gimnàstica artística i esportiva, teatre, circ, dansa aèria, ioga...          
 

� Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
� Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
� Neteja i desinfecció de barres, anelles i altres equipaments entre els diferents grups. 
� Ús dels vestuaris per part del grup estable. 
� Dins de l’aula, mantenir la distància d’1,5 metres (marques a les barres i al terra). 
� Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera 

addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores). 
� Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 

 

Música (coral, orquestra, llenguatge musical...)  

 
� Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
� Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
� Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 
� Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 
� Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 
� Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta 

ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un 
assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores). 

 

Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol...)  

 
� Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
� Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si 

és el cas. 
� Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 
� Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 

� En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 
finestres obertes durant tot l’entrenament. 

� Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 
mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la 
distància de seguretat. 



Teatre 

� Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
� Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
� Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden 

posar marques a terra). 

� Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la 
classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 
hores). 

� Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants 
i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes 
comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 

� La roba només podrà ser utilitzada per un infant i adolescent a cada 
assaig. Un cop feta servir, caldria rentar-la a elevada temperatura, si 
el teixit ho permet. 

 

 

Escacs  
 

� Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
� Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
� Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és 

possible, cal utilitzar mascareta. 
� Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
� Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la 

classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 
hores). 

 

Robòtica i TIC  
 

� Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
� Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
� Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és 

possible, cal utilitzar mascareta. 
� Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
� Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º. 
� Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la 

classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 
hores). 

 
 


