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PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE – CURS 2021/22 

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LILAINA 

 

Seguint els criteris de: 

● Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 

Covid-19 (actualització 31 agost 2021) 

● Gestió de casos covid-19 als centres educatius (actualització 3 setembre 2021) 

● Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la Covid-19 als centres 

educatius (publicat 16/09/2020) 

● Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19 (Gener 

2021) 

● Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou Coronavirus SARS-CoV-2 

(actualitzat el 28/06/21) 

Aplica a: Totes les Escoles Bressol gestionades per Suara. 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.  

Vigència:Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant 
això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i 
dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup 
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1 Introducció 

La Llar d’Infants Municipal Lilaina és una escola gestionada de forma compartida per l’Ajuntament de 

Figueres i Suara Cooperativa. Dona servei a infants de 0-3 anys i les seves famílies, donant-los suport 

en l’educació dels seus fills. 

Aquest Pla d’Organització de Centre conté tots els aspectes de funcionament de l’escola per aquest 

curs 2021-2022, atenent a les instruccions donades per el Pla d’actuació per a aquest curs per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia, redactades per el Departament d’Educació i en 

consonància amb la resta d’escoles bressol municipals de la ciutat de Figueres.  

Aquesta organització pretén acollir al infants en una franja horària que va de 7:45h a les 17h, entent 

que el respecte a les seves necessitats bàsiques físiques, emocionals i de joc són el centre de l’acció 

pedagògica.  

 

Criteris Generals 
- Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra 
prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.  

- S'ha constituït una Comissió de Seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització 

de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats 

sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 

- El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: 

des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.  

- Per al Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya els dos pilars en el moment actual de 

control de la pandèmia, i mentre no s'assoleixi la immunitat de grup continuen sent la disminució 

de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, tot garantint al màxim 

possible l'assistència dels infants a l’escola. 

- Vincle amb atenció primària. Les infermeres de referència dels centres educatius seran les 

professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que 

sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça 

de contacte de la infermera referent. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres 

de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut 

Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

- El responsable de la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és el director o la directora. 



 

 EB LILAINA │ Pla d’organització de centre: curs 2021-22          4 de 19 

 

 

2 Organització Pedagògica, en cas 
de confinament parcial o tancament 
del centre. 

La nostra metodologia és oberta i flexible, i els seus eixos estructurals són els moments de vida 

quotidiana i el joc i moviment lliure. Tant els espais com la organització diària estan pensats per tal 

que l’infant pugui decidir en tot moment a què i com vol jugar, així com per potenciar i posar en valor 

els moments de la quotidianitat, en els que es fa un gran treball sobre l’autoconeixement i el camí 

cap a l’autonomia.  

Promoure una educació compartida entre escola i famílies, potenciant la seva participació i implicació 

en el projecte educatiu i que la comunicació sigui fluïda es doni en un clima de confiança són una 

prioritat sempre del nostre projecte educatiu.  

Atenent a les idees esmentades, entenem que els infants aprenent en qualsevol context, sempre que 

aquest aprenentatge estigui lligat a la realitat i esdevingui significatiu. En aquest sentit el paper de 

l’adult és essencial: com prepara l’espai, quins materials deixa a l’abast, el temps que dona a l’infant 

per poder explorar i manipular i quin acompanyament en fa. Per aquest motiu entenem que la nostra 

tasca com a educadores, en el cas que es donés un confinament parcial o total, ha de passar per 

l’assessorament a les famílies, utilitzant tots els canals a l’abast. Les situacions d’ensenyament-

aprenentatge reals que es donen en l’entorn familiar son tant o més enriquidores com les que es 

puguin pensar i planificar l’escola, i donar suport a pares i mares per extreure’n el màxim profit serà 

la nostra tasca. Entendre en quin moment evolutiu està cada infant a nivell maduratiu és molt 

important per saber quines són les seves capacitats i quines les seves necessitats de joc. En aquest 

sentit l’equip es mantindrà en tot moment al costat de les famílies, assessorant en tot allò que puguin 

necessitar.  

Tanmateix com s’ha valorat durant la situació d’estat d’alarma les situacions familiars que es poden 

donar en aquests moments excepcionals són molt diverses. La conciliació de treball/ teletreball i la 

cura dels infants no són una tasca fàcil i poden comportar una gran càrrega per les famílies. Per 

aquest motiu pensem que donar l’espai i el temps per poder assumir la nova situació també és 

important. Així doncs plantejarem un seguiment dels infants que serà prou flexible per tal que totes 

les famílies se sentin acompanyades, sense envair els seus espais i puguin decidir fins a quin punt 

volen o no estar disponibles. La nostra intenció és poder pactar amb cada família unes línies clares 

que ens permetin fer el seguiment dels nens i nenes, en el cas que ens trobem en una nova situació 

de confinament parcial o tancament total del centre. 
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Per poder realitzar aquest acompanyament telemàtic des de l’escola disposem d’eines pròpies, com 

és l’aplicatiu Kindertic i l’atenció telefònica o via email, però a la vegada utilitzarem també les eines, 

aplicacions i espais virtuals que ens puguin ser més útils amb cada família. A la vegada, ens plantegem 

la possibilitat de socialitzar recursos, ja sigui per escrit o per vídeo, dels que s’utilitzen a l’escola, amb 

la intenció que les famílies els puguin utilitzar de manera activa (no a través de la pantalla), i puguin 

gaudir d’estones compartides amb els seus fills i filles. 

 

2.1 Proposta d’assessorament i seguiment 
de l’infant en cas de confinament:  

A continuació desglossarem les accions a nivell grupal i individual que l’equip organitzarà i planificarà, 

per tal de propiciar espais d’intercanvi família-escola durant el temps que pugui durar el confinament 

(parcial o total). 

 

Atenció grupal Atenció 

individualitzada 

- Circular de direcció. A l’inici, a mitjans i en finalitzar la situació de 

confinament, a banda de les necessàries, per tal de fer arribar tota la 

informació imprescindible. 

- 1 missatge directe grupal setmanal per part de l’educadora. Demanarem 

resposta, si no la rebem buscarem el contacte, primer a través de mail i en 

última instància serà la direcció que trucarà a la família. 

- 1 trobada quinzenal per grups (el mitjà que sigui més còmode per les 

famílies), per potenciar la interrelació amb les famílies. 

- Activació instantània de la llibreta viatgera del grup/ grups. 

- Enviament setmanal d’un recurs educatiu (segons la demanda de les 

famílies podem ampliar): recursos, materials i articles.  

- Trobades d’assessorament sobre tema concret, proposat per l’educadora o 

les famílies (mensual). 

Entenem que l’atenció més individualitzada vindrà 

condicionada per la resposta/demanda de cada família. 

- Missatges directes personalitzats. 

- Trobades virtuals individuals (a demanda de família o 

educadora). 
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3 Organització de grups i 
professionals, espais i materials. 

 

3.1 Infants 
   

Requisits per l’assistència 

 

● 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. 

- Serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas es donarà per bona 

la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l’acreditació vacunal. 

*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. 

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

● Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin 

tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de 

considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció. 

● Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 

no poden anar al centre escolar. 

● Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en 

els darrers 6 mesos, 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 molecular (excepte si ha 

estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu). 

- 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 (o si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o 

s’ha fet una PCR per a cribratge). 
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- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de Covid-19. 

● Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o professionals de 

l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. 

Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida 

normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 

● En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc 

de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, cal valorar conjuntament amb la 

família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat 

educativa presencialment al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de 

Pediatria). 

 

Control de símptomes i compromís que es demana a les famílies 

● Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs 
signaran una declaració responsable a través de la qual: 

- 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 seguir les normes establertes davant la COVID-19, entre d’altres es 
comprometen a no portar l’infant al centre en cas que presenti simptomatologia compatible amb la 
covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables 
del centre educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes. En cas que la situació 
epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la 
presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

● Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne o 
alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la 
temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre. 
 

3.2 Professionals  
● La direcció de l’escola ha d’informar a totes les treballadores de la necessitat de declarar les 

condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID-19. 
Caldrà informar també, que en tractar-se de dades confidencials, les professionals en condicions de 
vulnerabilitat, poden fer la comunicació directe a salut laboral de Suara. La direcció es coordina amb 
salut laboral per saber el personal del que disposa per fer atenció directe.  

● Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els 
problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones 
embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. En tots aquests casos, la vacunació 
complerta pot fer variar la decisió a prendre. 

● Les professionals de l’escola hauran de fer la formació de PRL específica de COVID. 
● Es penjaran rètols i cartells sobre normes d’higiene, etiqueta respiratòria, etc…, per recordar les 

mesures de seguretat a les professionals de l’escola.  
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3.3 Organització de grups i professionals 
L’escola bressol Lilaina atén a 73 infants, amb 3 franges d’edats diferenciades: 0-1 any, 1-2 anys i 2-
3 anys. Compta amb un equip 10 de persones inclosa la direcció que també fa tasques d’atenció 
directa amb infants. Atenent a les instruccions marcades per ensenyament els infants i professionals 
s’organitzaran en grups de convivència, que només podran compartir espais sempre i quan es 
mantinguin les mesures de seguretat establertes de ventilació i distanciament.  

Entenem els grups de convivència estables com a un grup de persones que tenen una relació propera 
i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper dels infants 
en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal establerta 
en 1,5m ni l’ús de mascareta en aquest grups estables. 

En el cas que professionals externs s’hagin de relacionar amb aquests grups de convivència o que 
diferents grups s’hagin de relacionar entre si, es compliran rigorosament les mesures  de protecció, 
especialment la distància física de seguretat de 1,5m entre ells quan no sigui possible l’ús de 
mascareta. 

A continuació mostrem un quadre on queda reflectida l’organització dels grups estables: número 
d’alumnes, professionals que en fan atenció (pertanyin o no al grup estable) i els espais que cada 
grup utilitzarà. 

 

 

GRUP  ALUMNE

S 

EDUCADORES* **PAE ***ESPAIS 

Estable Suport 

Infantil 0 

Llavors 

8  

Mireia P. 

Montse B. 

 

 

(Ana C.) 

Estança de 

Llavors 

Dormitori 3 

i espai 

polivalent 

Infantil 1 

Camins 

13  

Jennifer C. 

 

Montse B.  

Judit Q. 

 

(Ana C.) 

Estança de 

Camins 

Dormitori 2 

i espai 

polivalent 

Infantil 1 

Somriures 

 

13  

Nuria S. 

 

      Judit Q. 

     Ingrid M. 

 

(Ana C.) 

Estança de 

Somriures 

Dormitori 1 

i espai 

polivalent 

Infantil 2 

Somnis 

19 

 

Esther M.  

Laura Y. 

Mireia H.  

(Ana C.) 

Estança de 

Somnis 

Dormitori 1 

i espai 

polivalent 

Infantil 2 

Onades 

20   Lourdes P. Mireia H.  

(Ana C.) 

Estança 

d’Onades 

Dormitori 1 

i espai 

polivalent 
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* Sempre que sigui necessari, atenent a la flexibilitat que aporten les orientacions marcades per 
educació i prioritzant el benestar dels infants, les educadores podran atendre’ls, tot i no formar part 
del grup estable, mantenint en tot moment les mesures adequades de rentat de mans i ús de 
mascareta. 

** El servei psicopedagògic fa una tasca únicament d’observació una vegada al mes (calendaritzat 
amb antelació). 

*** Donada la franja horària que ha de cobrir l’escola, les demandes de les famílies i el personal 
del que disposem, en moments determinats, com poden ser l’acollida i el servei de tarda, alguns 
dels infants dels diferents grups de nivell, hauran de compartir espais, sempre prenent les 
mesures adequades. 

 

3.4 Menjador 
Els moments dels àpats es realitzaran a l’estança de cada grup estable, amb la seva educadora 
referent. La zona per dinar es prepararà mantenint les mesures higièniques necessàries abans de 
començar i es repetirà el procés en acabar.  

 

3.5 Descans  
Durant aquest curs disposarem de 3 zones de dormitori per poder ubicar els 5 grups d’infants. Al 
dormitori 1 hi ubicarem, seguint les mesures de distanciament entre grups estables (1,5m), els dos 
grups d’infantil 2 i un d’infantil 1. Per al dormitori 2 habilitarem l’habitació que era pels cotxets. En 
aquest dormitori hi descansarà el segon grup d’infantil 1. Entenem que al llarg del curs aquesta 
disposició pot variar, segons puguin canviar les jornades dels infants. El dormitori 3 és l’ubicat a la 
zona de lactants i serà d’us exclusiu per el grup d’infantil 0. 

 

3.6 Jardí 
Les sortides al jardí es faran de manera esglaonada per nivells establint zones diferenciades de joc, 
a les quals els infants accediran a dies alterns. Durant l’estona de joc al jardí cada grup gaudirà de la 
zona concreta que li pertoqui. L’organització quedarà detallada a l’apartat 4 d’aquest document. 

També es contempla poder utilitzar únicament la zona de sota el porxo, seguint les mateixes mesures 
esmentades, pels dies de pluja. De la mateixa manera també contemplem la utilització de la zona de 
gespa que volta l’edifici si l’organització ens ho permet. 

 

3.7 Materials 
3.7.1 Estris i materials infants: 

A l’arribada a la porta, els infants es trauran les sabates i durant l’estada a l’interior del centre aniran 
descalços. En sortir i entrar del jardí es repetirà la mateixa acció.  

Els estris que els infants utilitzaran en els moments d’hàbits d’higiene i vida quotidiana seran sempre 
d’ús individual. Tot haurà de venir correctament marcat amb nom i cognom en un lloc clarament 
visible. A l’estança només es quedaran 1 paquet de bolquers, 1 paquet de tovalloletes, 1 crema, 
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1 got de vidre, 1 parell de botes d’aigua (només per Infantil 2) i llet en pols per als nadons que 

ho necessitin. Tot estarà guardat de manera separada en lleixes individuals. La resta d’estris 

haurà de venir cada dia a la motxilla de l’infant. A més, els xumet i biberons hauran d’estar 

guardats en una capseta i estoig individuals. Pel que fa a la roba de recanvi, haurà d’estar dins 

d’un sarró de roba i cada infant haurà de portar un necesser o bossa plastificada per la roba 

bruta. Els pitets els podran portar a principis de setmana tots junts amb una bossa tipus zip i 

cada dia es posarà a rentar el que s’hagi utilitzat. Respecte als llençols, es guardaran dintre 

d’una bossa que haurà de portar la família i es donaran per a rentar una vegada a la setmana.  

 

3.7.2 Estris i material equip de professionals 

La mascareta no serà exigible quan al seu ús en els grups estables, per raó que l’activitat docent 
pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. Aquesta indicació és susceptible de patir variacions 
durant el curs, en funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la 
normativa vigent.  

Les mascaretes seran d’ús pel personal docent i no docent del centre, quan no es pugui mantenir la 
distància, ja sigui entre persones adultes i infants (de diferents grups estables). Es pot valorar l’ús de 
mascaretes transparents en situacions concretes. Per a les tasques d’atenció als infants sempre que 
sigui necessari s’utilitzaran mascaretes quirúrgiques. Per les tasques de canvis de bolquer es reforçarà 
la seguretat portant mascaretes FFP2 i pantalla facial. En els casos que sigui necessari es reforçarà 
la seguretat utilitzant davantals de plàstic que es puguin desinfectar. 

Pel que fa als guants s’utilitzaran durant els canvis de bolquers i per totes aquelles accions que 
normalment ja es fan servir al centre. Això no eximeix del rentat de mans freqüent. Els canviadors i 
els altres punts on sigui necessari llençar mascaretes o altres materials rebuig, disposaran de 
papereres amb tapa i pedal per garantir que es llencen de forma segura. 

En el cas d’aïllament d’un infant que inicia simptomatologia compatible amb la COVID-19 mentre està 
a l’escola, donat que no es recomana que els infants d'aquesta edat portin mascareta, el o la 
professional que se’n faci càrrec, s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una 
pantalla facial i una bata d’un sol ús.  

 

3.7.3 Material educatiu 

Els materials de joc que els infants tindran al seu abast seran sempre de fàcil neteja. Donat que la 
nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant 
del que s’havia considerat inicialment, la neteja del material educatiu es realitzarà seguint els 
estàndards de periodicitat habituals.  

Cada estança disposarà del seu material, que es netejarà en funció dels ritmes d’utilització de cada 
grup. De la mateixa manera es podran compartir materials amb altres estances, així com es permet 
que els infants puguin compartir materials portats de casa, sempre que compleixin condicions 
higièniques. 
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3.8 Altres consideracions 
Alletament matern: 

Si algun dels infants que assisteix a la llar continua amb l’alletament matern s’habilitarà una zona en 
la que no s’estigui en contacte amb altres infants. La mare haurà d’accedir al recinte escolar amb la 
mascareta col·locada i rentar-se les mans a l’arribada, a més de seguir la resta de normes establertes 
pel centre respecte el calçat i altres mesures.  

 

Cotxets: 

Es recomanarà a les famílies no deixar el cotxet a l’escola, en el cas que sigui necessari s’ha habilitat 
la zona d’accés a l’edifici (que no s’utilitzarà per a famílies i infants). És un espai que queda recollit, 
però que resta fora de la zona d’actuació dels infants i professionals durant la jornada.  

 

 

4 Organització d’horaris i gestió 
d’entrades i espais. 

 

4.1 Fluxos de circulació i zones comuns 
4.1.1 Accessos 

Donada la estructura del recinte escolar es distingeixen 2 estrades diferenciades. La porta principal 
serà la utilitzada per les famílies per accedir fins a l’edifici. La seva àmplia rampa permet gestionar 
una circulació fluida que es demanarà a les famílies que sigui sempre per la dreta i respectant les 
mesures de distanciament amb altres adults o infants. Podran arribar fins a les estances utilitzant les 
portes d’accés al jardí que té cadascuna. D’aquesta manera, la resta d'espais del servei queden nets 
i disponibles per a la seva utilització durant el dia. 

La porta de servei serà generalment utilitzada pels professionals, tant de l’equip com externs, per 
accedir a l’edifici. La resta de personal hauran de respectar les mesures d’utilització de mascaretes 
així com la resta de normes establertes pel centre. 

 

4.1.2 Zones comunes  

Es vetllarà per què en les zones comunes els grups no interaccionin entre si quan es mobilitzin per 
anar al dormitori.  

Respecte a la utilització d’aquesta zona com a espai de joc, s’utilitzarà per fer desdoblaments sempre 
respectant els grups estables. L’organització d’aquest espai anirà variant durant el curs, partint 
sempre d’aquesta premissa, atenent a les necessitats dels d’infants en cada moment de l’any. 
Principalment els desdoblaments es faran amb els grups de 2 a 3 anys.   
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Pel que fa als espais de reunió i treball per al personal s’establiran mesures per garantir el 
distanciament físic de seguretat de 1,5m i serà obligatori l’ús de mascareta quan no pugui ser així. 
Cada membre de l’equip serà el responsable mantenir neta la zona de treball una vegada hagi 
finalitzat, així com els estris i materials que hagi utilitzat.   

 
4.2 Entrades i sortides esglaonades 
Atenent a la franja horària que avarca la llar d’infants i a la varietat de tipologies de jornades que les 
famílies necessiten, l’esglaonament de les entrades i sortides es donarà en els moments de màxima 
afluència. La proposta del centre es realitza tenint en compte els fluxos de famílies que s’han observat 
de manera general en cursos anteriors, però aquesta variarà sempre que sigui necessari, per garantir 
una circulació fluïda de persones.  

Així doncs, independentment del grup, s’ofereixen diverses franges horàries per entrar i sortir del 
centre. Cada educadora pactarà un horari d’entrada i sortida amb cada família per poder controlar el 
flux de circulació en cada moment. Com que l’accés a l’estança és directe, d’aquesta manera intentem 
garantir que no es donaran acumulacions davant de cada porta.  

A l’estona d’acollida (7.45h-8.45) i de sortida de tarda (16.30- 17h), com que les ràtios són més 
reduïdes, sumat a la flexibilitat horària pròpia del centre, esglaonament de l’accés sempre s’ha donat 
de manera natural, per tant la proposta horària que fa l’escola es centrarà, en les entrades i sortides 
que emmarquen la jornada 2 (8.45h-12h) i les sortides de la jornada 3 (15h-16h). 

A continuació desglossem les franges horàries a pactar: 

 

Entrades de matí 8:40h a 9h 9h a 9:20h 

Sortides de matí 11:30h 11:40h 11:40h a 11:55h 

Sortides de tarda 15h a 15:30h 15:30h a 15:55h 

  

Degut a la franja d’edat a la que atenem, l’adult podrà acompanyar l’infant accedint a l’estança 
utilitzant mascareta, s’haurà de rentar les mans i caldrà que mantingui, en la mesura del possible, la 
distància de seguretat amb la resta d’infants i famílies.  

 

4.3 Acollida matinal  
Donada la franja horària que ha de cobrir l’escola, les demandes de les famílies i el personal del que 
disposem en el moment  l’acollida, alguns dels infants, hauran de compartir espais, sempre prenent 
les mesures adequades (ventilació adequada, i un espai que permeti la distància de 1,5m). Durant 
aquesta franja s’establiran espais concrets, per tal de reduir el nombre d’infants, i en els cas que les 
condicions meteorològiques ho permetin es podria utilitzar també l’espai del jardí.  
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5 Pla d’actuació en cas de 
detectar un cas de possible Covid-19 

 

Aquest pla d’actuació està formulat a través del document redactat pels Departaments d’Educació i 
Salud de “Gestió de casos Covid-19 als centres educatius” (veure adjunt 1), en la versió de setembre 
del 2021; i que el centre pren com a eina principal d’actuació en cas de detectar una simptomatologia 
compatible amb Covid-19. Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació 
que es modificaria un cop el centre hagi rebut la comunicació per part dels esmentats departaments. 

 

5.1 Protocol d’actuació en el cas de la 
detecció d’aparició de simptomatologia 
compatible amb Covid  

 

El centre disposa d’un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents grups 
estables de convivència del centre en el cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de 
facilitar la traçabilitat dels contagis. Aquest fitxer es realitzarà mitjançant l’aplicació TRAÇACOVID. 
 
El director o directora té la responsabilitat de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al 
centre. Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19, se seguiran les indicacions 
establertes en el protocol de gestió de casos Covid-19 als centres educatius, document que els 
Departaments d’Educació i Salut aniran actualitzant si s’escau per adaptar-lo a cada moment en funció 
de l’evolució de la pandèmia. 
 
 

Gestió de casos 
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, 
així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de 
seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 
centre educatiu:  
● cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el director 

o la directora del centre educatiu; 
● sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta 

quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– com a la persona 
que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut que no 
permet deixar-la sola; 

● si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes 
respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles mateixes o persones amb 
alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està vacunada 
(si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una 
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pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a 
les situacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI) per atendre un cas sospitós; 

● si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general per 
vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-se...) cal 
trucar al 061. 
 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:  
● En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que 

vingui a buscar l’infant.  
● Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb el seu centre 

d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del 
sistema públic de salut, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment 
epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 
 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona 
amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o fora de l’horari del CAP, al CUAP 
(Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Una vegada el centre i la direcció hagin seguit els protocols pertinents serà l’autoritat sanitària 
corresponent, qui entomarà el cas i prendrà les decisions escaients, seguint el document de Gestió de 
casos als centres educatius (veure document adjunt 1). 

 
Els centres educatius disposen dels referents Covid (RECO), que s’encarreguen d’atendre i resoldre els 
dubtes que es plantegin al centre educatiu i de proporcionar la informació i el suport necessaris. Si el 
referent covid del centre no pot resoldre algun dels dubtes, els ha de traslladar a la infermera referent. 

La comunicació entre els Serveis territorials d’educació i Salud pública garantirà la coordinació fluïda, 
en última instancia, entre el centre educatiu i el Servei 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 en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

Retorn al centre educatiu  
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà 
reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 
assistència al centre educatiu per malaltia transmissible (veure document adjunt 2). De manera 
general, els infants es podran reincorporar quan faci 24h que es troben sense febre (i sense haver 
administrat cap antitèrmic). 

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit 
ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, 
l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que 
hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes. 

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu. 
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Gestió de casos del personal del centre 
educatiu 
Aquest curs la pauta de vacunació complerta, és el diferencial que fa que la gestió de casos en els 
professionals és lleugerament diferent a la del curs anterior. 

Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu no cal que facin 
quarantena, sempre que siguin asimptomàtics.  

- Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que estiguin vacunats: 
un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o l’endemà, en una de les farmàcies 
habilitades a aquest efecte.  

- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte estret, i han de fer 
quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR.  

- El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a l’espera del resultat 
d’una PCR perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o s’ha fet un cribratge), no pot acudir al 
centre educatiu fins que no es conegui el resultat de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral 

- Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas sospitós, tret que 
tingui una clínica molt suggestiva.  

- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha d’actuar com en 
qualsevol altre cas positiu.  

 
En cas d'aparició de símptomes en una treballadora: 

● S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que alhora notificarà la sospita de possible 
cas de coronavirus a salut laboral.  

● Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà 
considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i Salut Pública. 

● Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la direcció del servei que haurà 
d’avisar a Salut Laboral de Suara Cooperativa que contactarà amb Salut Pública per coordinar 
les accions que considerin necessàries). 

 
 

6 Pla de ventilació, neteja i 
desinfecció. 

 
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant 
del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-22 no serà necessària 
l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-21. La neteja i desinfecció d’espais es 
farà amb periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de 
contacte habitual. 
No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es valora la importància 
d’incloure’ls dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja. 
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Respecte a la ventilació es durà a terme de manera mecànica a través del sistema per geotèrmia de 
què disposa el centre i també a través de l’obertura de portes en moments concrets del dia. A les 
estances es procurarà fer com a mínim 2 ventilacions diàries sobretot abans i després de la utilització 
dels espais, sumades a les ventilacions generals que ens aporta el propi sistema de climatització. El 
control d’aquestes ventilacions es portarà a través d’una graella que estarà a la porta de cada estança. 
 
 

7 Annex 

7.1 Annex 1 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
Si el vostre fill/ no es troba bé, marqueu amb una creu quin d’aquests símptomes presenta: 

 

T Febre o febrícula  

T Tos 

T Dificultat per a respirar  

T Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap   

T Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

T Mal de coll*  

T Refredat nasal* 

* El mal de coll i refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista. 

 

Si a casa hi ha una persona adulta o adolescent que no troba bé, marqueu amb una creu quin 

d’aquests símptomes presenta: 

T Febre o febrícula  

T Tos seca 

T Dificultat per a respirar  

T Falta d’olfacte i/o gust 

T Mal de coll  

T Fatiga   

T Vòmits i diarrees  

T Mal de cap  
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T Pèrdua de gana 

T Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

T Refredat nasal 

 

Si heu marcat una o vàries caselles cal que eviteu portar a l’infant a la llar i que us poseu en 

contacte amb el centre educatiu per comunicar-ho. 

En horari d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o 

capçalera. En cas contrari truqueu al 061. 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat vacunal de les 

persones i el context epidemiològic del moment. 
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