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PLA BÀSIC D’OBERTURA DE CENTRE 2020-21

Documents de referència

 Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres 

educatius em el marc de la pandèmia (maig 2021) 

 Pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres 

educatius em el marc de la pandèmia (finals agost 

2021) 

 Instruccions per al curs 2021-2022 per als centres 

educatius de Catalunya (02.07.21) 

 Protocol de gestió de casos de COVID 19 als 

centres educatius (03.09.21) 
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ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

2021-22 EN EL MARC DE LA 

PANDÈMIA



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

Aquest pla té com a finalitat definir com ens organitzarem el

pròxim curs dins del marc de la pandèmia, conseqüència

directa de la covid-19, tenint en compte que cal assegurar la

prestació del servei educatiu a tot l’alumnat. El pla, entre

d’altres apartats, es contempla

 Organització pedagògica

 Organització de grups d'alumnes

 Professionals i espais

 Organització d'horaris

 Gestió d'entrades i sortides:

L’organització és molt semblant a la del curs passat, els

canvis que s’han fet han estat per donar compliment a la

normativa actual.
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ACCÉS AL CENTRE. TRASPORT ESCOLAR 
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ARRIBADA BUS: 8:25h

L’alumnat que arribi tard accedirà al centre per la porta 

principal



ACCÉS AL CENTRE. TRASPORT ESCOLAR 
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ACCÉS AL CENTRE. TRASPORT ESCOLAR 
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ACCÉS AL CENTRE. TRASPORT ESCOLAR 
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 L’alumnat haurà d’anar amb mascareta al pujar a

l’autobús, i durant tota la jornada escolar.

 Es preferible que a l’autobús es ditribueixen en

grups estables. No es podrán canviar de lloc. Els

i les monitores de l’autobús faran arribar a la

dirección del centre la distribució de l’alumnat,

per tal de facilitar la traçabilitat en cas de

confirmar-se un positiu.



NORMATIVA BÀSICA DE L’ALUMNAT
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 L’alumnat entrarà al centre per la porta assignada i anirà al seu

grup classe.

 A l’entrar es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic i han

de dur mascareta

 Recuperem els espais compartits, laboratoris, tallers..., excepte

per a primer d’ESO en aquest primer trimestre. Al segon

trimestre???

 La desinfecció de les zones compartides anirà a càrrec de

l’alumnat, en finalitzar la classe, cal netejar el seu espai

personal. La variant Delta és 1200 vegades més contagiosa que

la normal, per tant, cal extremar les precaucions.



NORMATIVA BÀSICA DE L’ALUMNAT
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 L’alumnat d’un mateix grup estable, no cal que

mantingui la distància dins el grups.

 Al pati poden estar tots junts, amb mascareta. Quan

esmorzin i se la treguin, caldrà mantenir la distància de

seguretat.



NORMATIVA BÀSICA DE L’ALUMNAT
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 Les famílies poden tornar al centre, les reunions amb els

pares d’inici de curs, es faran telemàtiques. Les entrevistes

personals, poden ser al centre o per VCF.

 La neteja de les aules es farà en finalitzar la jornada laboral,

s’ha demostrat que les superfícies no són tant transmissores

com es pensava. Cal continuar amb la neteja i desinfecció de

mans.

 Es recuperen les activitats extraescolars, aconsellable a partir

de l’octubre. Hi ha pendent que es publiqui un nou protocol,

segurament la pròxima setmana ja el tindrem.



NORMATIVA BÀSICA DE L’ALUMNAT
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 La circulació pels passadissos sempre serà per la dreta.

 L’alumnat s’haurà de mantenir sempre a la zona assignada

segons color, sols en podran sortir en casos excepcionals.

 Hauran de portar una bossa de plàstic per posar els

mocadors de paper usat i a l’hora del pati o en acabar la

jornada la podran depositar, si escau, als contenidors

blancs amb tapa blava del centre. Les mascaretes s’hauran

de depositar al mateix contenidor.

 La cantina estarà habilitada però no s’hi podrà accedir. La

compra es farà a la porta.

 Les fonts del centre estaran tancades, poden dur una

botella d’aigua de casa.



LABAVOS
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CURSOS WC

1r ESO
L1 NOIS (1r PIS)

L2 NOIES (1r PIS)

2n ESO
L8 NOIS (2n PIS)

L9 NOIES (2n PIS)

3r ESO
L8 NOIS (2n PIS)

L6 NOIES (1r PIS)

4t ESO
L7 NOIS (2n PIS)

L9 NOIES (2n PIS)

1r BAT – 2n BAT
L7 NOIS (2n PIS)

L9 NOIES (2n PIS)

CICLES ELÈCTRICS WC 1r pis Cicles

CICLES ADMINISTRATIUS WC 2n pis Cicles

PFI WC 1r pis Cicles



PLA DE VENTILACIÓ I NETEJA

La ventilació és una de les principals mesures de

prevenció de contagis en espais interiors.

 Totes les aules s’han de ventilar i, si és possible,

deixar les finestres i les portes obertes durant les

classes.

 La neteja i la posterior desinfecció d’espais es

realitzarà amb una periodicitat diària, en finalitzar

la jornada.
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PLA DIGITAL

Objectius 

 Planificar el treball on-line del professorat i alumnat del centre. 

 Assegurar l’acció educativa en cas de confinament parcial o 

total del nostre centre. 

Entorn virtual d’aprenentatge: EVA 

 Moodle. Entorn de treball principal. 

 Classroom. Entorn de treball secundari. 

Comunicació

 xxxx@iesflix.cat

 Clickedu
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mailto:xxxx@iesflix.cat


HORARIS DE COMUNICACIÓ DIGITAL

 Preferentment la comunicació entre el professorat, 

professorat-famílies, professorat-alumnat es farà 

en horari laboral de 8:30 h a 15 h

 En cas de necessitat es podrà fer servir la franja 

horària de 17 a 18 h

 En el cas del tractament d’algun tema de molta

urgència fins les 20 h. 
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CONFINAMENT

 A partir de l'educació secundària es considera que l'alumnat pot 

treballar de manera autònoma des de casa

 En cas de confinament parcial del grup,  el professorat seguirà amb la 

docència presencial amb l'alumnat que està al centre i facilitarà el 

contacte simultàniament amb l'alumnat que es troba confinat a casa. 

 La proposta és treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de 

manera que a través del correu corporatiu d'XTEC o del correu del 

centre, l'alumnat es pugui connectar a través d'una plataforma de 

comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està treballant a 

classe. 

 En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània 

del treball que es fa a l'aula, el professorat haurà de facilitar els 

materials que es lliurin presencialment, per a l'alumnat que es trobi 

confinat a casa. 

 Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona
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GESTIÓ DE CASOS COVID-19

ALS CENTRES EDUCATIUS
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ASPECTES GENERALS

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19

al centre educatiu és la Directora.

Les famílies o els mateixos alumnes (a partir de 18 anys) 

han d’haver signat una declaració responsable per la qual 

es comprometen a: 

 Seguir les normes establertes davant la covid-19; 

mantenir el centre educatiu informat de qualsevol 

novetat; 

 Presentar la documentació acreditativa d’un cas positiu, 

en cas que s’hagi diagnosticat a la xarxa privada de salut, 

al director o la directora del centre; d’aquesta manera es 

pot fer la traçabilitat de possibles contagis, d’acord amb 

la gestió de casos.
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REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS

La família i/o els tutors han de verificar,

abans d’anar a l’institut, l’estat de salut del

seu fill/a i comprovar que la temperatura no

sigui superior a 37,5ºC, també cal que

comprovin que no presenta cap altra

simptomatologia compatible amb la Covid-

19.

Aquesta responsabilitat recau amb

l’alumnat, si aquest és major d’edat.
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TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19

• Febre o febrícula>37,5ºC
• Tos
• Dificultat per a respirar
• Mal de coll*
• Refredat nasal*
• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
• Mal de panxa amb vòmits o diarrea
• Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt

habituals en infants. Només s’han de considerar símptomes

potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels

que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més

freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea
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ASSISTÈNCIA AL CENTRE: NO PODEN ASSISTIR AL CENTRE

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en 

aïllament perquè han estat positius de covid-19.

Les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en 

alguna de les situacions següents: 

Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 

diagnòstic Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una 

PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un 

cas sospitós 

Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada de covid-19. 
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ASSISTÈNCIA AL CENTRE: PODEN ASSISTIR AL CENTRE

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. 

Per exemple, els germans d’alumnes en 

quarantena poden fer vida normal, a 

diferència dels convivents d’un cas positiu.
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DEFINICIONS

• Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible 

amb la COVID-19 a qui s’ha fet una PCR o un TAR i

encara no té el resultat.

• Cas confirmat amb infecció activa: 

 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós

amb TAR, PCR o una altra tècnica positiva.

 Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, 

sempre que no hagi passat la infecció en els 90 dies 

previs.
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DEFINICIONS

• Cas confirmat amb infecció resolta: Persona 

asimptomàtica no vacunada, a la qual s'ha descartat una 

infecció activa amb resultat positiu d’IgG per serologia 

d’alt rendiment

• Cas descartat: cas sospitós amb PCR o TAR negatiu en 

el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle

epidemiològic amb un cas confirmat.
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DEFINICIONS

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 del mateixa centre).

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 del diagnòstic.

 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.
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DEFINICIONS

• Aïllament: fa referència al període de temps

que ha d’estar aïllada la persona

diagnosticada de COVID-19.

• Quarantena: període en el qual un contacte

estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tot

contacte estret se li realitzarà una PCR.
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DEFINICIONS

• Pauta de vacunació completa: Es considera que una

persona té la pauta completa de vacunació quan:

 Han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi 

de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o 

Janssen); 

 Ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una 

dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des que la va 

rebre, el mateix període mínim establert per a les 

segones dosis); 

 Pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de 

vacuna encara que hagi passat la malaltia. 
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DEFINICIONS

• Grup de convivència estable (GCE): es tracta

d’un grup estable d'alumnes.

• Referent COVID Escola: és un/a professional no

sanitari d’un equip d’atenció primària. És la

persona encarregada de la identificació dels

contactes estrets escolars (tant de la classe com

de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins

del centre), així com de la coordinació amb la

direcció de cada centre escolar per al procés de

COVID-19.
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GESTIO DE CASOS

Si una persona comença a desenvolupar

símptomes compatibles amb la COVID-19 al

centre educatiu:

• Se’l portarà a l’aula A-6, és una aula d'ús individual,

que disposa de bona ventilació. Després es

contactarà amb la directora del centre educatiu.

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de

la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta

quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat

símptomes com a la persona que l’acompanyi.
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GESTIO DE CASOS

• Si la persona amb símptomes no es pot posar

una mascareta quirúrgica, per exemple, les

persones amb problemes respiratoris,

l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta

FFP2 sense vàlvula.

• Si la persona presenta 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...) caldrà trucar al 061.
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Protocol del centre per a la detecció de possibles 

casos i comprovació de símptomes

Link taules

../../../00 CURS 2020-21/04 PLA BÀSIC SETEMBRE 20-21 (ESBORRANY)/PLA BASIC (setembre 2020)/PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES.pdf
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36Link taules

../../../00 CURS 2020-21/04 PLA BÀSIC SETEMBRE 20-21 (ESBORRANY)/PLA BASIC (setembre 2020)/PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES.pdf
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GERMANS D’UN CAS SOSPITÓS (no confirmat)

Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui

s’ha fet PCR o TAR per la presència de símptomes

compatibles i que està en espera dels resultats) que no

estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19

en els darrers 6 mesos, HAN DE QUEDAR-SE A CASA

fins a conèixer-ne el resultat.

Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al

centre educatiu.



CAS CONFIRMAT EN UN GCE

Alumnes amb pauta completa de vacunació 

o que han passat la covid-19 en els darrers 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

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.
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QUARANTENA

NO HAN DE FER QUARANTENA

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

SÍ HAN DE FER QUARANTENA

La resta d’integrants del GCE.
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QUE PASSA SI ES CONFIRMA UN POSITIU ENTRE 

ELS CONTACTES ESTRETS?

 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 

Ha de fer aïllament
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QUE PASSA SI NO EM FAIG EL TAR?

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
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SERVEI DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÒGIA

 Cercar els contactes estrets de qualsevol àmbit i fer-los el 

seguiment adequat. 

 Valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE indicar les 

mesures que cal prendre en cada situació. 

 Informar a la RECO 

Mentre s’està esperant el resultat de la PCR l’adolescent amb 

símptomes (s’ha fet PCR i no TAR): 

 No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup 

de convivència estable. 

 Només s’han de confinar els germans i convivents adults de 

l’infant o adolescent que estudien o treballen en un centre 

educatiu i que no estan vacunats amb la pauta completa o 

han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que així ho 

confirmi) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas. 
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SERVEI DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÒGIA

 Quan s’està en espera del resultat d’una PCR 

com a contacte estret, NO està indicat el 

confinament dels convivents. Per tant, els 

membres de la família d’un contacte estret no 

es consideren contactes estrets d’un cas i no han 

de fer quarantena fins que no es tinguin els 

resultats

 La persona o la família del menor rep el resultat: 

si és negatiu, a través de l’aplicació La Meva Salut 

o d’un SMS. Si és positiu, la comunicació la farà un 

professional sanitari.
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COM S’ACTUARÀ DES DEL CENTRE QUAN ES 

CONFIRMA UN CAS POSITIU?

L’actuació comença en el moment que el

SVE ens informa d’un cas positiu al centre.

El centre NO confina, ho fa Salut

Podem trobar-nos en dos situacions:

Ens comuniquen un cas fora horari escolar

Ens comuniquen un cas en horari escolar
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FORA HORARI ESCOLAR

 Les direccions informaran les famílies del grup 

de convivència estable on els seus fills o filles 

són contactes estrets d’un cas i que han de 

començar la quarantena domiciliària.

 Caldrà evitar les sortides i les interaccions, 

sempre que no tinguin la pauta de vacunació 

completa i/o hagin passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits 

no han de fer quarantena. 
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EN HORARI ESCOLAR

 En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el 

GCE ha de romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi 

la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant 

el contacte amb la resta de grups de convivència estable. 

 Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres 

possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als 

respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats 

extraescolars). 

 En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb 

transport escolar, poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de 

seguretat, portar en tot moment la mascareta posada, i estar separats 

més de 2 files 

 Els contactes estrets amb la pauta de vacunació completa o que han 

passat la malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent les seves 

activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de 

seguretat. 
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PROVES DIAGNÒSTIQUES

 Alumnat  amb la pauta de vacunació completa 

i/o que han passat la malaltia en els darrers 6 

mesos: TAR a una de les farmàcies 

autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas 

positiu. 

 Alumnat sense vacunació o amb pauta 

incompleta: PCR als 4-6 dies del contacte. La 

presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer al 

CAP o en el mateix centre educatiu.
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IMPORTANT

 Si per alguna raó, passats els 10 dies de

quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat

de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha fer

fins que hagin passat 10 dies des que van estar en

contacte a l’aula per última vegada.

 Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a

membre d’un GCE per manca d’autorització o per

alguna altra raó, ha de completar la quarantena

igualment com la resta de membres del grup.

 No cal fer una PCR de control ni presentar cap

certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu
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Canals de comunicació i/o informació

Web centre www.iesflix.cat

La meva salut

Canals de telegram:

• Salut Escola Professionals

• Salut Escola (famílies)

https://iesflix.cat/


52




