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Pla d’organització del Col·legi Yglesias 
2020-2021 

L’Administració ha establert que els centres han d’elaborar un Pla d’organització de 
centre amb una sèrie de previsions per garantir la seguretat d’alumnes i treballadors, i per establir 
mesures de protecció i en el seu cas, la traçabilitat.  

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració1 
i completa el que ja es va enviar el passat mes de juliol. Té per objectiu buscar un equilibri entre la 
protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de tots els infants i joves a una 
educació de qualitat. És el document definitiu i ha estat aprovat pel Consell Escolar. 

Aquest document es basa en el valors de:  

● Seguretat per tal que els centres educatius siguin espais on l’activitat educativa es pugui 
desenvolupar de manera segura i confortable.  

● Salut, d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat. 

● Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense 
renunciar a la seguretat.  

● Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la realitat 
dels centres i del seu entorn, seguint en tot cas les instruccions de l’Administració.  
 

L’Administració de sanitat i d’educació han establert una sèrie de mesures que cada centre 
ha d’adaptar a la seva situació en un pla (que ha tingut diferents noms) ara denominat Pla 
d’organització. Es tracta de preveure com podran ser atesos els alumnes amb les condicions que 
l’Administració ha establert.  

Els criteris de l’Administració per l’obertura de les escoles i reduir les possibilitats de 
contagi i en el seu cas, dificultar la propagació del virus, es centren en mantenir la distància 
social i en la neteja i desinfecció. Una derivada és evitar (tant com sigui possible) les 
aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i altres, sobretot en determinats moments de 
l’activitat de les escoles, com son, per exemple, les entrades i sortides de l’escola. 

En cas que es detecti una sospita de contagi o un contagi, caldrà assegurar la traçabilitat 
d’aquella persona, és a dir, de poder fer una llista dels contactes estrets (aquelles persones que 
formen part del grup de convivència estable a l’aula)  que ha tingut per poder-los aïllar i observar. 
Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola; en canvi, si el 
nombre de contactes estrets d’una persona és conegut i relativament limitat, només caldrà aïllar i 
observar aquell grup; neix així el concepte de bombolla, que l’Administració ha denominat Grup 
de convivència i relació, grup d’alumnes que comparteix una hora d’entrada i sortida diferent, un 
horari diferent, uns itineraris per dins de l’escola diferents, amb un material propi i un nombre 
reduït de docents; els alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar, però cal evitar (tant 

                                                           
1
 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pla d’actuació per al curs 2020-2021, per a centres 

educatius en el marc de la pandèmia. 3-7-2020. 
Departament d’Educació de la generalitat de Catalunya. Instruccions per al curs 2020-2021, dels centres 
educatius de Catalunya. Juliol de 2020. 
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com sigui possible) que interactuïn dos grups de convivència, dues bombolles. Si es produeix un 
contagi, només caldrà aïllar i observar aquest grup, no tota l’escola.   

Cal ser conscients que les conseqüències del tancament d’una escola repercuteixen en els 
alumnes i també en la seva família, que tindrà problemes per cuidar-se dels infants i a l’hora 
desenvolupar la seva activitat laboral, com hem vist durant el període de confinament; el 
tancament de centres educatius té enormes repercussions educatives, socials i econòmiques.  

Aquest pla es complementarà amb el document Pla d’ensenyament online, on l’escola 
estableix les directrius per explicar als equips docents i famílies com es treballarà online en cas que 
l’escola o uns grups d’alumnes hagin de tornar al confinament. Aquest Pla es publicarà abans del 
dia 14 de setembre. 

 El concepte clau en la prevenció del contagi serà:  

El grup de convivència o bombolla: caldrà crear “bombolles”, grups d’alumnes que 
comparteixen un docent, un espai, un horari, un torn de pati, uns desplaçaments per dins 
l’escola, un material escolar i mobiliari, una entrada i sortida, etc. En el nostre cas, els 
grups bombolla o de convivència seran els grups classe que ja existeixen, tret de la classe 
de 1r de Primària, que es desdoblarà en 1rA i 1rB. Si es produeix un contagi (hem de 
pensar que algun es produirà), serà més fàcil fer el seguiment d’una bombolla que de tota 
l’escola.  

Poden formar part d’aquest grup de convivència 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. En aquests grups no és necessària la distància física interpersonal de 

seguretat. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres 

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre 

si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el 

manteniment de la distància física de seguretat i l’ús de la mascareta. 

A efectes d’organització de l’espai d’aula d’un grup estable s’ha d’assegurar, en la 

distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima entre cadira i cadira (1 

metre). En la dinàmica de l’aula, els grups estables no requeriran mantenir aquesta 

distància física. 

Fora de l’aula corresponent a cada grup estable, els alumnes hauran de portar mascareta 
(passadissos, entrada i sortida, lavabos,...). Per tant, cada alumne ha de portar la 
mascareta de casa marcada amb el seu nom. 

  

 

A partir d’ara concretarem una mica més algunes mesures que es duran a terme:  

 

1. Entrades i sortides: per tal d’evitar aglomeracions, caldrà espaiar-les en un ventall horari més 
ampli, tenint en compte el nombre de portes de l’escola. Concretament:  

1.1. Habilitarem les 4 portes d’entrada que tenim al col·legi. Entrada principal (barri), entrada 
Plaça Colomer (verda), entrada Plaça Colomer (infantil) i entrada carreró Pere Deleglise. 
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Per la porta del barri entraran i sortiran els alumnes de 1r, 3r i 4t ESO i els de 6è EP. Per la 
porta verda de secretaria entraran i sortiran els alumnes de 3r, 4t, 5è d’EP i 2n ESO. Per la 
porta d’infantil entraran i sortiran els alumnes de 1rA, 1rB i 2n EP. Per la porta del carreró 
Pere Deleglise entraran i sortiran els alumnes de P3, P4 i P5. 

1.2. Per evitar aglomeracions de familiars i alumnes en els moments d’entrada i sortida, els 
horaris d’entrada i sortida de cada curs seran: 

 

Infantil: Porta carrer Deleglise. 

P3: 8:55h/12:55h/14:55h/16:55h 

P4: 9h/13h/15h/17h 

P5: 9:05h/13:05/15:05h/17:05h 

 

Primària: Porta verda d’infantil (Plaça Colomer): 

1rA EP: 8:55h/12:55h/14:55h/16:55h 

1rB EP: 9h/13h/15h/17h 

2n EP: 9:05h/13:05/15:05h/17:05h 

 

Primària: Porta verda secretaria (Plaça Colomer): 

3r EP: 8:55h/12:55h/14:55h/16:55h 

4t EP: 9h/13h/15h/17h 

5è EP: 9:05h/13:05/15:05h/17:05h 

 

6è EP (Porta principal carrer Eusebi Golart): 

8:55h/12:55/14:55h/16:55h 

 

Secundària: Porta verda secretaria (Plaça Colomer): 

2n ESO: 8:50h/12:50/14:50h/16:50h 

 

Secundària: porta principal carrer Eusebi Golart: 

Dilluns: 

1r: 9h/13h/15h/17h 

3r i 4t ESO: 9:05h/13:05h/15:05h/17:05h 

 

Dimecres i divendres: 

1r: 9h/13h/15h/17h 

3r i 4t ESO: 7:55h/12:55h 

 

Dimarts i dijous: 

1r ESO: 9h/13h/15h/17h 

3r i 4t ESO: 7:55h/12:55h/14:55h/16:55h 
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Es demana a les famílies que només sigui un progenitor el que porti als nens a l’escola. 
Tant nens com familiars han de portar mascareta a les entrades i sortides. Els familiars no 
podran entrar al recinte. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a 
l’aula del seu grup estable. 

 

El procés serà el següent: el personal que estigui fent la porta en aquell moment posarà el 
gel al nen o nena. El professor que té classe amb aquell grup els prendrà la temperatura a 
la porta de l’entrada i els portarà cap a classe. Si un nen té febre (es considerarà febre a 
partir de 37,5º), romandrà amb el professor que fa porta, el qual el portarà a la sala de 
prevenció (informàtica petita) i li tornarà a prendre la temperatura amb un termòmetre 
de mercuri. Si es corrobora la temperatura, es trucarà a la família. 

A infantil es prendrà la temperatura als alumnes davant de la porta de la classe. 

En cas de pluja, es prendran les temperatures dins de l’edifici, davant de cada classe. 

 

Les famílies hauran de signar una declaració on es comprometen a no lliurar el fill o filla a 
l’escola en cas que tingui algun símptoma.  

 

En aquest sentit, els alumnes que podran accedir al centre seran els que acompleixin les 
següents condicions: 

 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (sense haver pres 
cap antitèrmic o altre fàrmac). 

 

● No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

 

 

 

2. Patis: cal evitar aglomeracions i per reduir les possibilitats de propagació. Per tant, caldrà 
establir més torns de pati, més espais de pati i parcel·lar-lo, dividir-lo en sectors. Dividirem el 
pati en tres sectors o quatre sectors, segons el cas, ja que, com a molt, coincidiran 4 grups 
bombolla al pati. Caldrà donar instruccions clares sobre jocs i relacions que impliquin menor 
distància social. Es vigilarà que els alumnes no sobrepassin aquestes cintes de divisió. 

 

Els horaris de pati seran: 

 

Ed. Infantil: de 10:30 a 11 h 

Ed Primària: 1rA, 1rB, 2n i 3r de 10 a 10:30 (4 sectors) 

          4t, 5è i 6è d’11 a 11:30 

 

Educació Secundària Obligatòria:  1r i 2n ESO d’11:45 a 12 h 
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   3r i 4t d’ESO 9:45-10 h 

 

Els alumnes hauran de rentar-se les mans abans de sortir al pati, i després, al tornar a classe. 

  

3. Neteja i desinfecció: cal augmentar la freqüència de la neteja i desinfecció. Els alumnes poden 
col·laborar en la neteja, tant per fer-se conscients de la importància com per ajudar. Posarem 
especial èmfasi en les zones més proclius al contagi: zones no poroses, baranes, manetes de 
portes, etc.   

Les primeres setmanes de curs és farà un treball de tutoria intensiu en relació als hàbits d’higiene i 
les noves rutines i organització de l’escola en temps de pandèmia. 

 Les joguines que utilitzen els nens i nenes d’infantil es repartiran entre les tres classes i no es 
compartiran amb les altres classes durant el curs. Es guardaran a la classe i seran netejades cada 
dia. 

 

 

4. Rentat de mans:  

 

Es garantiran diferents 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 col·locaran dispensadors 
de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola (un a cada porta d’entrada i un altre a 
cada classe). 

 

El rentat de mans es produirà: 

- A l’arribada i a la sortida del centre, 
- Abans i després dels àpats, 
- Abans i després d’anar al WC, 
- Abans i després de la sortida al pati, 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 
- Abans d’entrar en contacte amb els aliments (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 (mocadors d’un sol ús), 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

4.1. Hi haurà esprai d’alcohol de 70º per ús freqüent a cada classe i espais del centre. També 
rotllos de paper per a poder completar la neteja. 

 

4.2. Hem d’evitar que les famílies entrin en el centre. En cas que ho hagin de fer, el protocol 
serà el següent: 
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Se li prendrà la temperatura, haurà de portar mascareta i desinfectar-se les mans amb el 
gel hidroalcohòlic. 

 

4.3. Ventilació: es ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida dels 
alumnes i 5 minuts entre classe i classe. En cada grup de convivència hi haurà un 
responsable de neteja i ventilació, a part del docent. 

 

 

5. Lavabos: 

 

● Caldrà mascareta per anar als lavabos. 

● S’hi posaran rètols de com rentar-se les mans, ús de la mascareta i distància de seguretat. 

● Per evitar aglomeracions i cues l’alumnat s’esperarà a la seva aula i el professor a l’aula 
supervisarà que ja hi pugui anar. 

● Es senyalitzarà el tram de passadís proper als lavabos per mantenir la distància de 
seguretat. 

 

 

6. Agrupaments d’alumnes: s’estableix que els grups de convivència seran els grups classe, amb 
excepció de 1r EP. Funcionaran de manera totalment autònoma i no tindran relació amb altres 
grups de convivència ni als patis, ni als itineraris, ni als lavabos, ni compartiran material 
escolar.  

6.1. Cada grup funcionarà amb el mínim de contactes possible amb altres grups. No es 
compartiran espais si no és estrictament necessari, és a dir, si durant un mateix dia dos 
grups han de compartir un mateix espai a diferents hores, es procedirà a la desinfecció de 
l’espai abans  que entri el segon grup. 

6.2. Es portarà un registre de les interaccions importants de cada grup bombolla, de manera 
que si hi ha un contagi, sigui possible saber amb qui ha pogut interaccionar aquell 
alumnes i es pugui aïllar aquells individus i no haver de tancar tota l’escola (traçabilitat). 

 

7. Organització dels docents: per aconseguir una menor presència de professors no estables                 

a diferents classes , s’han refet els horaris per aconseguir que els tutors estiguin la major part 

del temps possible amb la seva classe. Això ha suposat que els especialistes deixin de ser-ho 

en alguns cursos (sobretot a primària).  

 

7.1. Sempre que un docent especialista entri a una aula d’on no és professor estable, haurà 

d’entrar amb mascareta i/o mantenir la distància social (1,5 m). 

7.2. A l’hora de circular per l’escola (fora de l’aula estable) tot el professorat haurà de dur la 

mascareta posada.  

7.3. Mesures higièniques sala de professors: 

 

● Ús obligatori de la mascareta durant la circulació per la sala i manipulació dels 

estris comuns. 
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● Els estris (coberts, got, plat…) han de ser personals i no es poden compartir mai. 

 

● El mestre que porti el dinar de casa ho farà amb la seva carmanyola, els seus 

coberts, tovalló, i el seu got o ampolla d’aigua i els deixarà a la seva guixeta. 

 

● Si es porta una tassa d’ús individual cal posar-hi el nom i desar-la a la guixeta. 

 

● És preferible portar-se l’ampolla d’aigua reutilitzable pròpia per evitar utilitzar 

gots de l’escola. En cas contrari, caldrà rentar-los bé abans i després del seu ús. 

 

● No es poden compartir plats, gots, coberts, tasses, setrills, gerres, salers, utensilis 

de cuina... 

 

 

8. Organització dels espais: cap grup de convivència compartirà espai amb algun altre, per no 

facilitar els contagis.  En cas que s’hagi de compartir espai, es procedirà a desinfectar-lo entre 

classe i classe. 

8.1. Cada grup de convivència tindrà un espai exclusiu. En el nostre cas, l’espai exclusiu de 

cada grup serà la seva aula.  

 

 

Grup Alumnes Docents 
estables 

Docents 
temporals 

Espais Horari 
entrada 

Horari 
sortida 

Porta 
entrada 

P3 18 1 2 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Carrer 
Deleglise 

P4 10 1 2 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Carrer 
Deleglise 

P5 21 1 2 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Carrer 
Deleglise 

1rA EP 13 1 3 Aula 2n 
EP 
antiga 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
infantil 

1rB EP 12 1 3 Aula 1r 
EP 
antiga 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
infantil 

2n EP 19 1 3 Aula 3r 
EP 
antiga 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
infantil 
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3r EP 24 1 3 Aula 4t 
EP 
antiga 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
secretaria 

4t EP 23 1 3 Aula 5è 
EP 
antiga 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
secretaria 

5è EP 23 1 3 Aula 6è 
antiga 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
secretaria 

6è EP 22 1 3 Aula 
Música 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta de 
ferro 
(barri) 

1r ESO 26 1 6 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta de 
ferro 
(barri) 

2n ESO 23 1 6 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta 
verda 
secretaria 

3r ESO 21 1 6 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta de 
ferro 
(barri) 

4t ESO 28 1 6 Aula 
pròpia 

Veure 
apartat 
1.2 

Veure 
apartat 
1.2 

Porta de 
ferro 
(barri) 

 

9. Caldrà seguir les recomanacions de l’Administració sobre l’ús de mascaretes: 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació infantil  No obligatòria Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 

De 1r EP fins a 6è EP Obligatòria per als alumnes 
(quan la situació sanitària sigui 
de risc elevat)  

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 

De 1r ESO fins a 4t ESO Obligatòria per als alumnes  Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 

Personal docent i no docent Obligatòria  per al personal que 
imparteix classe a diferents 
grups i no forma part del grup 
de convivència estable. 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 
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Tota la circulació dins el recinte escolar (patis i edificis) es farà amb mascareta (alumnes, famílies, 
personal del centre i personal extern). 

 

10. En la relació entre docents i alumnes, en funció de l’edat i del que sigui possible, caldrà 
intentar respectar la distància de seguretat i fer ús de la neteja sempre que sigui possible. 
Evitar salutacions que impliquin contacte:  petons, abraçades, encaixades de mans. També 
entre docents.  

 

11. Sortides i colònies:  en principi, no es contractaran sortides i colònies. A mesura que el curs 
avanci, concretarem les sortides i colònies aparaulades. Tant en sortides i colònies, si se 
n’arriben a fer, es mantindran els grups estables.  

 

12. Serveis (Acollida, menjador,...).  

12.1. Si el grup del servei és el mateix que el grup de convivència (bombolla), i funciona també 
de manera aïllada, no caldrà especials mesures de seguretat. És a dir, al menjador els 
alumnes estaran col·locats per grups de convivència i separats dels altres grups. 
S’augmentarà el número de torns. Portaran la mascareta quan circulin pel menjador. 

Caldrà netejar, ventilar i desinfectar el menjador una vegada finalitzat el seu ús. 

 

12.2. A l’acollida matinal, el personal responsable, infants i familiars acompanyants portaran 
sempre posada la mascareta. Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són 
acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de 
portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

 

13. Activitats extraescolars: veure Annex 3. 

13.1. Si el grup de l'extraescolar és el mateix que el grup de convivència (bombolla), i funciona 
també de manera aïllada, no caldrà especials mesures de seguretat. 

 

14. Protocol a seguir en el cas de que es produeixi un contagi o hagi una sospita d’ell.  

14.1. Garantir que els alumnes entrin a l’escola sense símptomes, mitjançant una declaració 
responsable dels seus pares o tutors legals, conforme no han tingut aquests abans. 

14.2. Controlar la temperatura corporal a l’entrada.  

14.3. Neteja a l’entrada a l’escola. Com a mínim de mans.  

14.4. En cas de símptomes, aïllar l’alumne en un espai (aula entrevistes, laboratori,...). 

14.5. Posar-li la mascareta i evitar que toqui altres objectes, com joguines, baranes, manetes 
de portes, etc.  

14.6. Desinfectar el seu lloc de treball prenent les precaucions adequades. 

14.7. Avisar a la família. 

14.8. Si hi ha símptomes i es troba malament, avisant al sistema sanitari (telf. 061) i seguint les 
seves indicacions.   

14.9. Avisar als SSTT 

14.10. Fer llistat de les persones amb les que ha tingut contacte directe i proper l’alumne.  



                                                                    Pla d’organització Col·legi Yglesias (Canet de Mar)   

10 

 

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

 

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. 

 

 

 

Annexos 

 

Annex 1: Malalties de risc. 

En cas que l’alumne/a 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 que l’evidència és 
escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 
- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten el sistema immunitari (infants amb tractaments immunosupressors) 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
- Malalties cròniques mal controlades. 

 

 

Annex 2: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies. Declaració ja enviada a les 
famílies.  

 

 

 

 

 

 


