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OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Programar el curs des del principi de la prudència
Garantir el curs presencial

Instruccions:
- Pla d’obertura de centres publicat el maig i actualitzat
l’agost
- Variables en funció de l’evolució de la pandèmia
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AGRUPAMENTS 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 o tutora, i en el marc

dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part
d'aquest grup estable docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la
major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup, tot i que, de manera
general, els mestres especialistes d'infantil i primària i el professorat de secundària i el
personal de suport educatiu i d'educació inclusiva no formen part de cap grup estable.
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 metres
6

3

15/9/2021

MESURES PREVENTIVES
- Importància de la higiene de mans
- Ventilació de les aules i espais tancats del centre
- Ús de mascaretes
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MESURES PREVENTIVES
- Control de símptomes
Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se responsables de
l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han de signar una declaració

responsable a través de la qual:
▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que això
comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment;
▪ es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicarho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder prendre les mesures
oportunes.
........
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.
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MESURES PREVENTIVES
- Neteja, desinfecció

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.
S’ha provat que el contacte amb superfícies no és la causa immediata del contagi del
COVID, per tant es permet l’ús compartit d’espais a diferents hores lectives. (Exemple: aula
d’informàtica).
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MESURES PREVENTIVES
- Els patis

El centre disposa d’un únic pati de les dimensions d’una pista de bàsquet i també
un segon espai on hi ha el sorral disponible per 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.
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PROTOCOL
D’ACTUACIÓ
COVID
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El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu es el/la director
o directora.
El centre disposa d’un referent COVID del sistema de salut del Departament. Les directirus de
com, quina i de quina manera s’acuta davant d’un positiu al centre el determina el servei
d’epidemiologia
Totes les incidències del centre s’aboquen a l’aplicació informàtica TRAÇACOVID

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, 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 al respecte i
permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d'Educació i Salut amb la
finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
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REQUISITS D'ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola:
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.
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Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
la COVID-19 al centre educatiu:
Se l’ha de portar a un espai separat d'us individual
Sempre que no hi hagi contraindicació per a l'ús de la mascareta, se li ha de
col・locar, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si es mes gran de 2 anys–
com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una
persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).
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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A continuació, el/la director/a del centre educatiu haura 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 o adolescent.
Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin
al domicili i, des d'allí, contactin telefònicament amb el seu centre d'atenció
primaria de referencia. Es recomana que sigui el CAP de referencia de la persona,
del sistema public de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el
seguiment epidemiològic

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
referencia o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d'Urgència d'Atenció
Primaria), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries
covidmdl@mdlourdescat.net
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En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el
resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat
sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa.
Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicara a l’Ajuntament
corresponent a través dels Serveis Territorials d'Educació
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INFANTIL i PRIMÀRIA
La gestió dels confinaments serà la mateixa que en el curs anterior.
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E.S.O
En cas de contacte estret amb un alumne/a positiu de COVID:
Alumnes amb la pauta de vacunació completa o que hagin passat el COVID els darrers 6
mesos....
- Exempts de quarantena (confinament)
- Un dia després del contacte, s’haurà de fer un test diagnòstic a les farmàcies que estan
autoritzades pel Departament de salut
Alumnes NO vacunats, alumnes amb pauta incomplerta, alumnes que no hagin passat el
COVID els darrers 6 mesos...
- Hauran de fer quarantena
- Hauran de fer PCR entre els dies 4-6 després del contacte estret
- El resultat de la prova NO influirà en el compliment de la quarentena
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ENTRADES I SORTIDES
ESGLAONADES
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ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES
• Cada nivell educatiu tindrà el seu propi horari d’entrada i sortida
• Cada nivell educatiu tindrà la seva porta d’entrada i sortida
• Caldrà mantenir l’ordre al carrer i les distàncies de seguretat
• Cal respectar l’horari per no alterar el funcionament global del centre
• Les famílies amb germans podran fer l’entrada a la mateixa hora i porta
• Cada família tindrà la seva pròpia casuística….us demanem que intenteu adaptar-vos al
màxim a les necessitats del centre.
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SERVEI
DE MENJADOR
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Partim de dos torns de menjador.
1r torn: De 12’45 a 13’50 h : De P3 a 3r o 4t de PRI
2n torn: De 14 a 14’50 h: De 4t o 5è a 6è de PRI
ESO (torn únic): A les 13’30 h
Donat que els usuaris de menjador fluctuen d’un dia a l’altre… cada dia es planificarà
l’ocupació de menjador durant el matí per determinar si on es farà el tall d’ús del
menjador (la prioritat és arribar a 4PRI)
Cada grup estable d’aula és també un grup estable de menjador
Els grups estables seuran sempre junts al menjador.
Entre cada grup estable hi haurà una distància social
Demanem que l’ús esporàdic del servei de menjador sigui únicament en cas de
necessitat
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ALTRES
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Acollida matinal
L’organitzarem al gimnàs. Els alumnes els tindrem amb mascareta i amb la distància de seguretat.
Acostumem a tenir una mitjana de 10 alumnes, per tant compliríem els requisits normatius actuals

Extraescolars
Funcionament amb grups màxims de 15 alumnes.
Comencen a l’octubre
Última de setembre: Setmana de prova

Sortides – excursions – colònies – Viatges fi de curs
Programades amb normalitat. En alguns nivells, condicionades pel calendari escolar.

Piscina en horari lectiu (activitat complementària)
Programades amb normalitat a 1r i 2n de Pri
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Reunions i entrevistes amb les famílies
Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser preferiblement virtuals, tot i que tenint en
compte la realitat del context, el centre pot valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti
l'aforament (un màxim de 10 persones)
Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per assolir l'objectiu de la trobada
s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries establertes en cada moment.

Festes, cercaviles de Carnestoltes, Festivals de Nadal….
Les festes escolars que s'organitzen des dels centres en espais interiors han de vetllar per garantir l'agrupament en grups
estables de convivència. En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es pot valorar la participació de
famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es
garanteixi la distància entre grups.
En qualsevol cas, cal vetllar sempre per l'acompliment de les mesures sanitàries establertes per al moment pel que fa a la
distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. Es recomana que les
persones participants estiguin vacunades amb la pauta completa.

Comunitats d’aprenentatge
En cas que el centre funcioni com a comunitat d'aprenentatge o que tingui famílies que participen en tallers, activitats puntuals,
sortides, etc., es pot valorar la participació de famílies sempre que s'entengui que no formen part del grup de convivència estable i
compleixin les mesures establertes en cada moment pel centre. A l'igual que els professionals externs, aquestes persones han de
mantenir la distància física recomanada, portar mascareta i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. Es recomana que les persones
participants estiguin vacunades amb la pauta completa.
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MDLourdes
@MDLourdes

Moltes gràcies!

@MDLourdes
MDLourdes

info@mdlourdes.cat

www.mdlourdes.cat
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