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1. Justificació.
L'afrontament de la pandèmia per COVID-19 ha implicat en la majoria dels països
l'aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la
reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.
L'actual evolució favorable de la pandèmia, així com 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.
L'obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat
pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests
efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en
aquells que tenen una dificultat d'aprenentatge.
Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi:
aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al
desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i
serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a que
s'enfronta part de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana
d'escoles i centres educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta
crisi.
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària la 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.
Malgrat que es tracta d'una malaltia nova i encara molt desconeguda, les dades
publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia. El
quadre clínic que presenten sovint és lleu i en molts pocs casos desenvolupen formes
greus. El pas de la primera onada epidèmica de COVID-19 a Catalunya ha confirmat que
els infants presenten quadres molt lleus o asimptomàtics amb molta més freqüència que
els adults. Si s'acaba confirmant el fet que els infants siguin menys efectius en la
transmissió de la infecció per SARS-CoV-2, això tindria una relació directa amb
l'efectivitat del tancament dels centres escolars durant l’epidèmia de SARS-CoV-2, sens
dubte una de les mesures socialment més doloroses. Algunes publicacions recents ja
apunten que l'impacte del tancament de les escoles en el decurs de l’epidèmia hauria

estat inferior a l'esperat, si el infants transmetessin el SARS-CoV-2 tant com ho fan amb
la grip. Si així es confirma, el tancament dels centres escolars en el marc de l’epidèmia
de SARS-CoV-2 tindria un elevat impacte social, però una escassa repercussió en
l'aplanament de la corba .
L'obertura d'escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i
sempre d'acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia
i seguint la normativa existent.
Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a
l'escola en relació a la prevenció i control de la COVID.
La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que
deixa al seu pas obren un nou escenari on s'acumulen els aprenentatges i les incerteses.
S'ha après el comportament d'aquest nou virus setmana a setmana i ha calgut posar en
pràctica mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s'haurien imaginat. Amb tot, el
coneixement adquirit i amb l'horitzó del descobriment d'una vacuna contra el nou
coronavirus, s'espera un temps on diferents escenaris es poden anar succeint. Cal estar
preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència.

2. Objectiu del pla.
Aquest Pla d'actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 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.
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.
• 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 rapida identificació de
casos i de contactes
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots/es els/les
integrants de la comunitat educativa -incloses les famílies-, els centres educatius han de
continuar sent espais on l'activitat educativa es pugui dura terme d'una manera segura
i confortable.
La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és
una prioritat pels 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.
L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un
gran valor. 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 presencialitat sense
renunciar a la seguretat d'alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.
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 ha de ser
fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.

3. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut.
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l'augment de la traçabilitat dels casos.


Grups de convivència i socialització molt 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/a, 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
o personal de suport educatiu i a l'educació inclusiva si la major part de la seva jornada
laboral transcorre en aquest grup.
Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper

d'infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància
física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m (o la superfície equivalent de

seguretat de 2,5 m2), ni l'ús de la mascaret , en aquests grups de convivència estables.
En aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta més importància
centrar els esforços organitzatius en garantir l'estabilitat i l’estanqueïtat d'aquest grup,
amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el número
d'integrants del mateix.
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 sí, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual,
especialment el manteniment de la distància física de seguretat de 1,5 metres i, quan
no sigui possible, l'ús de la mascareta.


Mesures de prevenció personal. Distanciament físic.

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5
m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un
contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal
de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5
m2).


Higiene de mans.

Es tracta d'una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels alumnes així
com del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, es requerirà 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).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es dura 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.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat
de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d'
aules,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús
del personal de l'escola.
S'afavoriran mesures adaptades a l'edat de l'infant (vídeos, cançons ...) per promoure el
rentat de mans correcte i la seva importància.
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos pera un correcte rentat
de mans en els diversos punts de rentat de mans.


Ús de mascareta.

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es
mostra en la taula següent. Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis al llarg del
curs segons l'evolució de la pandèmia i l'augment dels percentatges de vacunació.

Col·lectiu

Indicació

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys)

No indicada

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

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

Obligatòria

A partir d'educació secundària, batxillerat, formació
professional i centres de formació d'adults

Obligatòria

Personal docent i no docent

Obligatòria

El Departament d'Educació lliurarà a tots els centres abans de l'inici de curs mascaretes
higièniques pera tots els seus professionals, un estoc de mascaretes quirúrgiques pera
la gestió de la detecció d'un possible cas de COVID-19 durant l'activitat al centre, un
estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i un
termòmetre de distància pera incorporar-lo a la farmaciola .
A més, i de manera particular, es lliurarà altre material complementari (pantalles de
protecció facial, mampares, mascaretes amb visió de llavis, mascaretes FFP2...) per a
situacions específiques.



Requisits d'accés als centres educatius

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (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
en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 10 dies anteriors.
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 ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
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 reprendre l'activitat educativa presencialment al
centre educatiu . Malgrat l'evidencia és escassa , es consideren malalties de risc per a
complicacions de la COVID-19:
-

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport
ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que
precisen tractaments immunosupressors) .
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants,
les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del
servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els
infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió
arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències,
obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial
consideració. Les persones del grup de risc hauran de ser valorades pel servei de
Prevenció de Riscos Laborals .


Control de símptomes

Les famílies, o directament l'alumne si es major de 16 anys, han de fer-se responsables
de l'estat de salut dels seus fills i filies. A l'inici del curs, signaran una declaració
responsable a través de la qual:
L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser necessàries en
cada moment.
Es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en casque presenti
simptomatologia compatible ambla COVID-19 o l'hagi presentat en els darrers 14 dies i
a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder
prendre les mesures oportunes .
Les famílies disposaran d'un llista de comprovació de símptomes. La família i/o
l'alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.
No es necessari fer el control de temperatura en l’accés a l’escola.
Neteja, desinfecció i ventilació
L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a
les característiques del centre. 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, 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.
No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la
importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.
Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que
compleixin condicions d'higiene.
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.
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més
contacte 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. Pera la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions

establertes en el document neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència
humana.



Promoció de la 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 als
aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l'escola
representarà 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 pera 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 pera protegir els més vulnerables.
Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.


Gestió de casos

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director/a.
No assistirà al centre l'alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin
símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es troben en
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliaria per haver
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19.
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el
seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l'assoliment dels
objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre escolar tindrà un protocol molt
ciar d'actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclourà la 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:

- Es portarà a un espai separat d'ús individual.
- Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
- Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l'infant o adolescent.
- En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.

- El centre contactarà amb el servei territorial d'Educació per informar de la situació i
a través d'ells amb el servei de salut pública.
La família o la persona amb símptomes contactarà 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 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 fluida, en última instancia, 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 al tancament de l'activitat presencial del
centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l'autoritat
sanitària. De manera orientativa, els elements de decisió pera establir quarantenes i /o
si s'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 aquest grup.
Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d'un mateix espai: 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 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d'aparició de nous casos. Per tant, 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, es 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 hauran d'identificar una o varies 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 seran la direcció i la persona referent d riscos laborals del centre.

4. Pla d’actuació del Col·legi Virolai i organització pedagògica en
situació de pandèmia actual.
El Col·legi Virolai és un centre educatiu situat a la població de Molins de Rei (Baix
Llobregat). És un centre privat-concertat que imparteix ensenyaments obligatoris i postobligatoris, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat. El centre és d’una línia on hi ha un
total de 400 alumnes i una plantilla de 43 treballadors entre docents i no-docents.
El centre disposa de 35 espais, entre aules, patis i aules especialitzades.
4.1 Organització de grups d’alumnes, docents i espai
Es garanteix que tots els alumnes d’educació infantil, primària, ESO i Batxillerat puguin
seguir el curs de manera presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un
confinament parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.
S’ha organitzat el curs en funció de la plantilla existent i del personal de suport educatiu
que la Direcció General de professorat assigna a cada centre.
Es comunica al Departament l’estat de salut del personal treballador per valorar la seva
vulnerabilitat i especial sensibilitat respecte 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 per a aquest personal treballador.
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu
s’ha organitzat els grups estables d’alumnes amb un tutor/a i un espai referent. Poden
formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu.
A infantil i primària, aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la
jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de
manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els mateixos. Aquells
docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable,
caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb
els infants.
La mascareta serà obligatòria a partir dels 6 anys en tot el recinte escolar.
A secundària, el grup estable es mantindrà junt en el màxim horari possible. A l’interior
de l’edifici es recomana que el grup ocupi el mateix espai físic, i en cas que ocupi un
espai diferent puntualment i en casos excepcionals, caldrà assegurar que cada vegada

que marxa un grup es procedeix a la neteja i desinfecció de l’espai . Els alumnes seran
sempre els mateixos. Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb
més d’un grup estable, caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una
distància d’1,5 metres amb els alumnes.
A continuació es mostra la graella de la distribució d’alumnes, docents i espais pel proper
curs al Col·legi Virolai.

GRUP

ALUMNES

EI3

20

EI4
EI5

DOCENTS
ESTABLES
TEMPORALS
2
3

PAE

ESPAIS
ESTABLES

TEMPORALS

Aula EI3

Espai descans migdia

Aula EI4

----

-

21

2

3

-

17

2

3

-

Aula EI5

----

24

1

5

-

Aula 1r

Aula Multi usos 1
(per desdoblament)

26

1

5

-

Aula 2n

Aula Multi usos 2
(per desdoblament)

26

1

5

1

Aula 3r

Aula Multiusos 2
(per desdoblament)

26

1

5

1

Aula 4t

Aula Mutiusos 1
(per desdoblament)

26

1

6

-

Aula 5è

27

1

6

-

Aula 6è

Aula Medialab
(per desdoblament)
Aula Medialab
(per desdoblament)

1r PRIMÀRIA
2n PRIMÀRIA
3r PRIMÀRIA
4t PRIMÀRIA
5è PRIMÀRIA
6è PRIMÀRIA

GRUP

ALUMNES

DOCENTS
ESTABLES
TEMPORALS

PAE

ESPAIS
ESTABLES

TEMPORALS

1r ESO
30

1

8

1

Aula 1r ESO

Aula Jane Austen/Aula
Tesla
(per desdoblament)

32

1

8

-

Aula 2n ESO

Aula Pitàgores/Aula
Tesla
(per desdoblament)

32

1

8

1

Aula 3r ESO

Aula 4t ESO/Aula Tesla
(per a desdoblament)

31

1

9

-

Aula 1r batx
(matèries comunes)

Aula Àgora/Aula Tesla
(per desdoblament)

22

-

8

-

2n ESO

3r ESO
4t ESO

1r BATXILLERAT
Aula 2n batx
(matèries comunes)
2n BATXILLERAT
24

-

7

-

Aula Croma
(matèries comunes)

Aula Schrödinger /Aula
Sèneca/Aula Tesla
(per matèries de
modalitat)
Aula Schrödinger /Aula
Sèneca
(per matèries de
modalitat)

*Totes les aules tenen una superfície de 50 m2 o superior, excepte l’aula Pitàgores, la Sèneca i l’aula Jane Austen que tenen una
superfície de 25 m2

4.2 Entrades i sortides (accessos i horaris)
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el
nombre d'accessos i el nombre de grups estables.
En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic,
mantindran la distància sanitària i portaran la mascareta fins a la seva aula. Es
recomana que pares i mares només accedeixin a l'interior del recinte escolar en el cas
que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes,
utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.
El Col·legi Virolai té 4 accessos d’entrada i sortida del centre. A la graella següent
s’estableixen els punts d 'entrada i sortida, i els grups que accedeixen per cada punt. A
cada un dels accessos, l'entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en
intervals de 5 minuts cadascun.
Cada accés estarà sectoritzat mitjançant cadenats per evitar les aglomeracions
d’entrada i sortida del centre.
ACCÈS

GRUP

PORTA
EDUCACIÓ
INFANTIL
PORTA ENTRADA
SECRETARIA

PORTA ENTRADA
GENERAL

PORTA ENTRADA
PATI DE DALT

EI3

HORARI ENTRADA
matí
9:05 a 9:10

HORARI SORTIDA
tarda
17:05 a 17:10

EI4

9:00 a 9:05

17:00 a 17:05

EI5

8:55 a 9:00

16:55 a 17:00

3r Prim
4t Prim
5è Prim
6è Prim
Batxillerat
1r Prim
2n Prim
3r Prim
Acollida
5è Prim
6è Prim
1r ESO*
2n ESO
3r ESO

---8:55 a 9:00
9:00 a 9:05
9:05 a 9:10
----8:55 a 9:00
9:00 a 9:05
9:05 a 9:10
7:45 en endavant
----8:55 a 9:00
8:55 a 9:00
8:00 a 8:05
(excepte dilluns
9:00)
8:00 a 8:05
(excepte dilluns
9:00)
7:55 a 8:00

17:05 a 17:10
16:55 a 17:00
----14:30
16:55 a 17:00
17:00 a 17:05
----17:00 a 17:05
17:05 a 17:10
16:55 a 17:00
16:55 a 17:00
17:00 a 17:05
(excepte tardes
lliures)
17:00 a 17:05
(excepte tardes
lliures)
------

4t ESO
Batxillerat

*

-

Els alumnes de 1r d’ESO entraran a les 7:55 h el dimecres.

Alumnes de bus: Entrada i sortida per la porta principal de secretaria
tenint en compte l’horari del bus.
Sortides migdia: Els alumnes que van a dinar a casa sortiran per la porta
d’entrada general a l’horari normal.
Entrades migdia: Els alumnes que tornen de dinar de casa accediran al
centre per la porta d’entrada general a l’horari que pertoca.

4.3 Circulació pels passadissos
En els passadissos i els lavabos es vetllarà perquè no coincideixin més d'un grup estable.
Quan coincideixin més d'un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d'1,5
metres i portar mascareta .

4.4 Organització Patis (espais i horaris)
La sortida al pati serà esglaonada. A l’organització horària s’ha establert torns d'esbarjo
en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte
que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.
A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència
estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de
convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la
mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la
adequadament.
L’escola disposa de dos patis (el pati interior de dimensions 400 m2 i el pati de dalt de
dimensions 3000m2).
Per a una millor sectorització dels grups de convivència estables s’afegeixen com a patis,
l’espai d’entrada de l’escola i l’espai d’entrada d’educació infantil. (Veure plànol)
Per tant, Educació Infantil disposarà de 3 espais per l’esbarjo, un per cada grup, que
aniran fent rotació cada setmana.
Cicle Inicial disposarà de dos espais (entrada escola i pati interior), un per cada grup, que
també aniran fent rotació cada setmana.
El pati de dalt, de grans dimensions, estarà sectoritzat en 4 zones (veure plànol ) on faran
Per a Cicle Mitjà i Cicle Superior (4 cursos/ 4 zones)
Per a ESO (4 cursos/4 zones).

Plànol Col·legi Virolai amb els espais assignats com a patis i zones d’esbarjo.

A la següent graella es mostren els horaris d’entrada i sortida al pati
ETAPA
Educació infantil
(3 grups)

ESPAIS
Pati interior
Espai Entrada Escola
Espai Entrada Infantil

Cicle Inicial
Primària
(2 grups)

Pati interior
Espai Entrada Escola

Cicle Mitjà i Cicle
Superior Primària
(4 grups)

Pati de Dalt (4 sectors)

ESO (4 grups)

Pati de Dalt (4 sectors)

Batxillerat

Cantina o exterior centre

HORA SORTIDA/ENTRADA
11:00 a 12:00 h
(No és necessària la sortida
esglaonada, ja que faran
l’esbarjo en 3 espais diferents
on es pot accedir per diferent
itinerari).
10:30 a 11:00
(No és necessària la sortida
esglaonada, ja que faran
l’esbarjo en 2 espais diferents
on es pot accedir per diferent
itinerari).
Cicle Mitjà 10:25 a 10:55 h
Cicle Superior 10:30 a 11:00 h
(l’itinerari serà pel passadís de
la 1a planta, passant pel
poliesportiu i pujant l’escales
d’accés al pati de dalt)
1r i 2n ESO 11:05 a 11:35 h
3r i 4t ESO 11:00 a 11:30 h
(l’itinerari serà pel passadís de
la 2a planta fins l’accés al pati
de dalt)
10:55 a 11:25 h
(sortida cantina)

4.5 Espai migdia (menjador, esbarjo i extraescolars).
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.
El menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants
d'un mateix grup estable s'asseuran junts en una o més taules. Cal mantenir la separació
entre les taules de grups diferents . En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de
més d'un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.
Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
Es garantirà el rentat de mans abans i després de l'àpat. Quan els alumnes recullin el
menjar a la línia d'autoservei s’ha de mantenir la distància a la filera.
El menjador té una capacitat de 140 alumnes que es veurà disminuïda a 90 per poder
complir la distància de seguretat. Es disposa de 22taules amb una capacitat per a 6
alumnes. Es faran torns per dinar.
Menjador
GRUPS
3 d’EI i 2 de CI
2 de CM i 2 de CS
4 grups d’ESO

Taules
22
22
22

Hora entrada
13:00
13:35
14:05

Hora sortida
13:30
14:00
15:00

Patis i zones d’esbarjo a l’espai migdia
Els alumnes es distribuiran en grups de convivència estables en els espais de pati
assignats.
Extraescolars
Sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres i portar mascareta quan
no es pugui preservar la distància i això no sigui possible per la naturalesa de l'activitat

realitzada. En la mesura del possible i depenent del nombre d’alumnes d’extraescolars
es formaran grups de convivència estables que s’ubicaran en espais determinats. En el
cas d’utilitzar espais compartits es procedirà a la neteja i desinfecció d’aquests espais
abans i després del seu ús.

4.6 Acollida matinal i permanències tarda.
S’habiliten 2 espais (aula multi usos 1 i aula d’arts escèniques) que per dimensions
permeten mantenir la distància interpersonal d'1,5 m, i quan no sigui possible, tant el
responsable de l'acollida com els infants, hauran de portar mascareta.

Cada infant serà acompanyat per un únic familiar. Abans d'entrar al centre es rentarà
les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins haurà de mantenir la distància de seguretat
de 1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l'espai d'acollida. L'acompanyant
ha d'accedir al centre amb mascareta .
Quan finalitzi el període d'acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de
referència, i tant els responsables com els infants portaran les mascaretes. Acabat
l'horari d'acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l'espai.
4.7 Bar-cantina, poliesportiu i vestidors.
Com a normativa a la cantina és obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la
cantina. Els alumnes d’un mateix grup estable poden estar junts en una mateixa taula.
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una
cadira buida, equivalent a 1.5 m, entre ells per garantir la distància. Es ventilarà i
desinfectarà la cantina després de cada torn.
El poliesportiu pot ser utilitzat per activitats lectives però es recomana que l'educació
física es realitzi a l'aire lliure -a l'espai del pati- sempre que sigui possible, evitant la franja
horària de major exposició solar durant els mesos de calor i quan hi hagi fenòmens
meteorològics adversos. Si l'activitat té lloc a !'exterior i/o es mantenen els grups
estables no serà necessari l'ús de mascareta.
Els vestidors en que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb
bona ventilació es podran utilitzar.
4.8 Transport escolar
En el cas del transport escolar col·lectiu s'aplicarà la normativa vigent respecte a les
mesures preventives front la COVID-19.

Al transport escolar, on tots els infants han d'anar asseguts, es podran utilitzar la
totalitat deis seients . Quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà la màxima
separació entre els usuaris.
Els infants i adolescents han d'accedir al transport amb la mascareta col·locada. Caldrà
fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l'aula.
A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és molt
important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i
es portin posades les mascaretes. Cal evitar l'acumulació de famílies en un espai reduït.

4.9 Adaptació EI3
Requisits d’accés
La persona acompanyant no pot participar en el període d'acollida si presenta
símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies.
Tampoc no hi pot participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana
que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.
Persones de risc
Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid19 (diabetis, malaltia cardiovascular —inclosa la hipertensió—, malaltia hepàtica
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer
en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades, han d'avaluar la
conveniència de participar en el període d'acollida amb el seu equip mèdic de
referència, depenent del seu estat vacunal.
Nombre d’acompanyants
Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant
el període d'adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el
període d'acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí
que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

Contacte i distància
La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir
la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l'aula (inclosos
infants, persones acompanyants i persones educadores).
Rentat de mans
La persona acompanyant s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
abans d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula. També es recomana
el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.
Mascareta
La persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica
o quirúrgica col·locada correctament.

5. Mesures d’higiene, protecció i prevenció
Es col·locaran alfombretes desinfectants a tots els accessos del centre.
Hi haurà dispensadors de sabó i tovalloletes d’un sol ús al menjador i a tots els lavabos
del centre.
Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els accessos al centre.
A cada aula hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per als grups estables.

Es donaran mascaretes d’ús quirúrgic a tot el personal del centre.

6. Pla ventilació, neteja i desinfecció
Es preveu un pla de ventilació, neteja i desinfecció exhaustiu per a minimitzar el risc de
contagis.
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS V= VENTILACIÓ
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

NID = NETEJA I DESINFECCIÓ
≥ 1 cop al
dia

Ventilació de
l'espai

V

Manetes i
poms de
portes i
finestres

NID

Baranes i
passamans
Superfície de
taulells i
mostradors

NID
NID

Setmanalmen
t

N = NETEJA
Comentaris

Mínim 10
minuts 3
cops/dia

Cadires i bancs

NID

Grapadores i
altres utensilis
d'oficina
Aixetes
Ordinadors,
sobretot
teclats
i ratolins
Telèfons i
comandaments
a distància
interruptors
d'aparell
electrònics
Fotocopiadores

NID
NID
NID

Material
electrònic
Netejar
amb un
drap humit
amb
alcohol
propílic de
70º

NID
NID
NID

AULES I ESPAIS INTERIORS V= VENTILACIÓ
Abans de
cada ús

Després
de cada ús

NID = NETEJA I DESINFECCIÓ

Diàriament

≥ 1 cop al
dia

Ventilació de
l'espai

V

Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb
les mans
Terra

NID

N = NETEJA

Setmanalmen
t

Comentaris

Mínim 10
minuts 3
cops/dia

NID

Materials de
jocs
Joguines de
plàstic
Joguines o
peces de roba

MENJADOR V= VENTILACIÓ
Abans de
cada ús

N

NID

N

NID

Rentaplats

NID

Rentadora
(<:60ºC)

NID = NETEJA I DESINFECCIÓ
Després de
cada ús

Ventilació de
l'espai

Diàriament

N = NETEJA
≥ 1 cop al
dia

V
NID

Superfícies
on es
prepara el
menjar
Plats, gots,
coberts ...
Fonts d'aigua

Zones
contacte
mans

NID

Setmanalmen
t

Comentaris

Mínim 10
minuts 3
cops/dia

NID

NID

Aigua
calenta

NID

Taules,
safates

NID

NID
NID

Taulells
Utensilis
de cuina
Taules
pera usos
diversos

NID

NID

NID

NID

Terra

LAVABOS I VESTIDORS V= VENTILACIÓ
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

NID = NETEJA I DESINFECCIÓ

Diàriament

≥ 1 cop al
dia

Ventilació de
l'espai

Setmanalmen
t

NID
NID
NID

inodors
Terra i
altres
superfícies

Comentaris

Mínim 10
minuts 3
cops/dia
Especialment
després de
l’ús massiu i
sempre al
final jornada

V

Rentamans

NID

Dutxes

NID

Cubells de
brossa

ESPAI DE DESCANS EDUCACIÓ INFANTIL V= VENTILACIÓ
Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Diàriament

Ventilació de
l'espai

NID = NETEJA I DESINFECCIÓ
≥ 1 cop al
dia

Setmanalmen
t

N = NETEJA
Comentaris

Mínim 10
minuts 3
cops/dia

V

Llits
Fundes de
matalàs i de
coixí
Mantes

NID

Terra

NID
NID

Altres
superfícies

N = NETEJA

Rentat a
60ºC
Rentat a
60ºC

Llistat de comprovació per a l’obertura diària deis centres educatius (C= en curs F= fet)
ACCIÓ
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?

C

F

Hi ha tovalloles d'un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de qel 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 deis lavabos?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d'aigua?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció deis equips informàtics?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

Llistat de Comprovació per a l'obertura de centres educatius a l'inici de curs (C= en curs F=
fet)
ACCIÓ

C

F
X
X

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 aquelles
que presentin condicions considerades de risc es posin en contacte amb Servei de
Prevenció de Riscos Laborals?

X

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció?
X
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?
X
S'ha realitzat la neteja i manteniment deis equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària
respecte les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte 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 pera poder garantir l'educació a
distància en cas d'un nou confinament?

X
X
X
X
X
X

7. Pla 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 el
director.
No assistirà al centre l'alumnat, les persones docents i altres professionals
que tinguin símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles
persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període
de quarantena domiciliaria per haver tingut contacte estret amb alguna
persona amb símptomes o diagnosticada de COVID- 19.
Si algú comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al
centre:
o Es comunicarà el cas i es portarà a la persona amb símptomes al despatx
de direcció.
o Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec) .
o Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l'infant o
adolescent.
o En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061.
o Es contactarà amb el servei territorial d'Educació per informar de la
situació i a través d'ells amb el servei de salut pública.
o La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
o Si es decideix realitzar una PCR pera SARS-CoV -2, l'infant i la família amb
qui conviu hauran d'estar en aïllament al domicili fins conèixer el resultat.
o En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de
la identificació, aïllament i seguiment deis contactes estrets.



Les decisions en relació al tancament de l'activitat presencial del centre
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l'autoritat
sanitària. Els elements de decisió pera establir quarantenes i /o si s'escau
tancaments parcials o total del centre seran:
En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de
fer elseguiment del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes
estrets de fora del GCE i identificar-los al programa CovidContacts.Quan es
confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE,
independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest
estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de
vacunació o no:
o Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19
en elsdarrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies
autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat

com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a
l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com a
contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït
i que el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.
o Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha
de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i,
preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui
complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es
pot fer amb TAR).
Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també 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 sí
que n’han de fer.
Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat
vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets
(que s’han de fer TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i
PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer
aïllament.
Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la
covid-19 en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha
de fer la quarantena.


Els responsables de mantenir el contacte amb els Equips d’Atenció Primària
de referència seran el director i la persona responsable de riscos laborals del
centre.

8. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o
tancament del centre.
- Si es dona el cas del confinament d’un grup de convivència estable es realitzaran les
tasques acadèmiques mitjançant connexions telemàtiques amb la plataforma Zoom en
el mateix horari del grup (per totes les etapes, adaptat a les diferents edats de
l’alumnat).
- A Educació infantil es lliurarà una proposta pedagògica per anar fent tasques a casa,
combinat amb connexions telemàtiques de suport pedagògic i emocional.
- A Educació primària està previst fer connexions telemàtiques (via Zoom) en el màxim
nombre d’hores per a tots els cursos, acompanyat d’una proposta pedagògica.

- A l’etapa d’ESO i Batxillerat (majors de 12 anys) si hi ha el confinament d’una part dels
alumnes (contagiat, no vacunats o amb pauta no completa) classes en streaming mentre
els alumnes no confinats la faran presencial.
Si hi ha un tancament de centre és realitzaran les tasques acadèmiques via telemàtica
amb un horari especial adaptat a les necessitats de cada etapa i grup (tal com es va
realitzar durant l’estat d’alarma i confinament de fa dos cursos).

