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1. Introducció 

Aquest Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 s’ajusta als principis que regulen els documents 
elaborats pels Departaments d’Educació i de Salut, i Disposicions del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública que enumerem a continuació: 

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 
COVID-19 (03.07.2020). 

 Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al 
curs 2020-2021 (09.07.2020). 

 Mesures complementàries al Pla d'actuació (Generalitat de Catalunya; 24-8-20) 

 Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. 

 Gestió de Casos Covid-19 als centres educatius (Generalitat de Catalunya; 13-8-20) 

 RESOLUCIÓ PDA/1635/2020, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 
6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en 
l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu 
del coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC, Núm. 8174-10.7.2020). 
 

Els criteris generals que s’han seguit per redactar aquest Pla han estat els següents: 
 Salut i seguretat: Assegurar l’activitat educativa en un entorn segur i confortable per tal de 

reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat dels casos i contactes. 
 Qualitat i equitat: establir estratègies educatives per garantir l’accés de l’alumnat a l’activitat 

educativa, tenint en compte l’alumnat que ha tingut dificultats per seguir el curs amb 
normalitat. 

 Flexibilitat: Garantir la màxima presencialitat i normalitat dels cursos, preveient diferents 
modalitats d’organització pedagògica per poder adaptar-nos a diferents escenaris. 

 

2. Diagnosi 

En la situació del confinament del curs 2019-2020, el centre ja va elaborar un primer Pla 
d’Actuació en el qual es va donar resposta adaptativa tant en l’àmbit organitzatiu com en el 
pedagògic i relacional.  

1. Organitzativament, es va haver de reconstruir l’organització i coordinació del centre donant 
molt de pes a la tutorització dels alumnes. Els tutors i les tutores varen coordinar les 
actuacions pedagògiques, relacionals i de fluxos d’informació entre l’equip directiu i 
departaments, i alumnat i famílies en el cas d’alumnes menors. La reproducció d’una 
estructura organitzativa presencial a una de caràcter virtual va significar repensar quina “qui, 
què i com” anaven afegits a cada actuació i estratègia de les que teníem programades en la 
Planificació Anual.  

2. Pedagògicament, es varen redissenyar la tipologia d’activitats i els recursos. Les 
plataformes i recursos digitals es van convertir en l’eina fonamental i necessària per donar 
continuïtat a l’activitat educativa. Vam impulsar, encara més, l’ús de la plataforma digital 
MOODLE com a eina de comunicació i pedagògica emprada pel professorat que ajudés 
l’alumnat en aquest nou escenari. Es va donar suport a l’alumnat respecte als recursos TIC. 

https://govern.cat/govern/docs/2020/08/25/15/02/d2a18a27-df3d-41a8-aa19-c16c41d1d357.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/08/13/14/34/a52240dc-5aa8-4846-b19f-8dd91e9fd796.pdf


 

 

 

3. La nova situació ens va dur a readaptar els criteris d’avaluació. Aquests criteris els vàrem 
crear sobre els objectius generals de cada un dels nivells; d’aquesta manera vam reescriure 
uns continguts genèrics que podíem adaptar els dos departaments (anglès i francès). 

4. Refer el circuit a seguir des que el tutor/a planifica les tasques fins que arriba a l’alumnat i 
es fa el feed-back necessari va comportar una complexitat important a l’àmbit de gestió. Els 
professors i professores en modularen i ajustaren el seguiment. 

5. Relacionalment, es van gestionar cada una de les actuacions programades respectant la 
temporització. En aquest sentit, els professors i professores contactaren setmanalment amb 
l’alumnat. Les tutories individuals van tenir continuïtat i, també de grup.  

 

Explicitades les línies generals de treball del curs 2019-2020, passem a continuació a elaborar el 
Pla d’actuació del curs 2020-2021 que té com a objectius: 

1 Bastir una organització pedagògica, en l’actual situació de pandèmia i davant d’un 
confinament parcial o tancament del centre, ajustant l’activitat educativa, la metodologia 
didàctica i l’avaluació en un entorn virtual d’aprenentatge. 

2 Organitzar grups d’alumnes, de professionals i d’espais. 
3 Organitzar horaris i gestió d’entrades i de sortides. 
4 Escriure el protocol que farem servir en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
5 Organitzar un pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

 

3. Organització dels grups d’alumnes, professors/res i espais 

Les Escoles Oficials d’idiomes no comptem amb grups estables, per tant tots els 
grups, nivell idiomes tindran la consideració de grups inestables. 

 A l’EOI NO es consideren grups 

estables, per tant, caldrà que 

mantinguin la distància de 

seguretat i mascareta. 

 

 

El nombre màxim d’alumnes al centre és 

de 570 alumnes però la previsió després 

de la matrícula dels nous alumnes al 

setembre, és que no seran més de 230 

alumnes.  

Disposem de 6 aules totes a la mateixa 

planta 1 i una aula a la planta de baix. 

 

La plantilla: 8 professors. 5 en jornada 

sencera i 3 amb reduccions.  

Coincidirem al centre  

Dilluns/dimecres:  

1a franja (de 16.15 h a 18.15 h): 4 a la 

sala de professors i 2 al despatx de 

direcció 

2a franja: (de 18.30 h a 20.30 h): 4 a la 

sala de professors i 2 al despatx de 

direcció 

Dimarts/dijous: 

1a franja (de 16.15 h a 18.15 h): 3 a la 

sala de professors i 1 al despatx de 

direcció 

2a franja: (de 18.30 h a 20.30 h): 4 a la 

sala de professors i 1 al despatx de 



 

 

 

direcció 

 

Alumnat: de totes les edats, des de 16 a 

72 anys. 

Tots els grups són heterogenis. 

Impulsarem una acció educativa de qualitat i 
equitat, desenvolupant un important paper 
compensador de les desigualtats. Establirem 
les estratègies educatives generals per a tot 
alumnat i, en particular, per a l’alumnat més 
vulnerable que ha patit la desconnexió del 
sistema educatiu durant la pandèmia, a través 
del Pla Digital.  

 

 

 

Grups d’alumnes i professors/res 

A continuació, i per idiomes i nivells, s’enumeren els grups d’alumnes que es mantindran durant 
el curs 2020-2021:  

Grup Docent Horari Núm. 
d’alumnes  

Espai 

A1 francès Natàlia 
Català 

Dimarts i 
dijous de 
18.30 h a 
20.30 h 

 204 

A2 francès Natàlia 
Català 

Dilluns i 
dimecres 
de 16.15 h 
a 18.15 h 

 102 

B1 francès Carme 
Elías 

Dimarts i 
dijous de 
18.30 h a 
20.30 h 

 203 

B2.1 
francès 

Natàlia 
Català 

Dilluns i 
dimecres 
de 18.30 h 
a 20.30 h 

 102 

B2.2 
francès 

Céline 
Arnoux 

Dimarts i 
dijous de 
16.15 h a 
18.15 h 

 205 



 

 

 

C1 francès Céline 
Arnoux 

Dimarts i 
dijous de 
18.30 h a 
20.30 h 

 205 

 

Grup Docent Horari Núm. 
d’alumnes  

Espai 

A1 anglès blau Cinta 
Santos 

Dilluns i 
dimecres 
de 16. 15 
h a 18. 
15 h  

 Aula 
201 

A1 anglès 
taronja 

Cinta 
Santos 

Dilluns i 
dimecres 
de 18.30 
h a 20.30 
h 

 Aula 
201 

A2 anglès blau Manolita 
Cid 

Dimarts i 
dijous de 
16.15 h a 
18.15 h  

 Aula 
200 

A2 anglès 
taronja 

Manolita 
Cid 

Dimarts i 
dijous de 
18.30 h a 
20.30 h 

 Aula 
200 

B1 anglès blau  Manolita 
Cid 

Dilluns i 
dimecres 
de 16.15 
h a 18.15 
h  

 Aula 
200 

B1 anglès 
taronja 

Manolita 
Cid 

Dilluns i 
dimecres 
de 18.30 
h a 20.30 
h 

 Aula 
200 

B1 anglès 
blanc 

Cinta 
Santos 

Dimarts i 
dijous de 
17.30 h a 
19.30 h 

 Aula 
201 

B2.1 anglès 
blau  

Helena 
Franch 

Dilluns i 
dimecres 
de 16.15 
h a 18.15 
h 

 Aula 
202 

B2.1 anglès 
taronja 

Helena 
Franch 

Dilluns i 
dimecres 
de 18.30 

 Aula 
202 



 

 

 

h a 20.30 
h 

B2.2 anglès 
blau 

Crystal 
Fernández 

Dilluns i 
dimecres 
de 16.15 
h a 18.15 
h 

 Aula 
204 

B2.2 anglès 
taronja 

Crystal 
Fernández 

Dilluns i 
dimecres 
de 18.30 
h a 20.30 
h 

 Aula 
204 

C1 anglès Robert 
Fernández 

Dilluns i 
dimecres 
de 18.30 
h a 20.30 
h 

 Aula 
203 

C1 anglès 
semipresencial 

Robert 
Fernández 

Dimarts 
de 18.30 
h a 20.30 
h 

 Aula 
202 

 

Altres espais 

Tenint en compte el mobiliari dels següents espais i la distància de seguretat d’1,5 metres es 
determina la següent ocupació recomanada pels següents espais, duent a terme sempre les 
mesures de prevenció personal: 

Espai Capacitat de 
persones 

Màx. recomanat 

Sala de professors 6 3 

Secretaria 1 1 

Direcció 2 2 

Biblioteca 30 15 

Aula informàtica 20 10 

Lavabos 5 2 

 

 



 

 

 

Direcció i secretaria 

 L’auxiliar administrativa i l’equip directiu seran els encarregats de netejar el seu propi material 
d’oficina i informàtic que utilitzi en aquests espais. 

 

Sala de professors/es 

Distribució del professorat 

  

Cada professor/a escollirà un lloc per a treballar i així respectar les distàncies de seguretat (a 

determinar pel professorat). 

 

A proposar pel professorat 

Dilluns/dimecres:  

1ra franja (de 16.15 h a 18.15 h): 3 a la sala de professors i 1 a l’aula 204 

2na franja: (de 18.30 h a 20.30 h): 3 a la sala de professors i 1 al despatx de direcció 

 

Dimarts/dijous: 

1ra franja (de 16.15 h a 18.15 h): 3 a la sala de professors  

2na franja: (de 18.30 h a 20.30 h): 4 a la sala de professors  

 

 Compta amb armaris i mobles amb compartiments individuals per tal que cada persona pugui 
guardar els seus estris d’ús personal al seu compartiment. 

 Cada usuari serà responsable de netejar i desinfectar els estris d’ús comú (cafetera, nevera,…) 
després de cada ús i les superfícies que hagi ocupat. 

 

Biblioteca 

 No serà possible l’accés lliure, ni per a consulta de llibres ni com a sala d’estudi. 

 

 Cada professor baixarà a la biblioteca amb els seus alumnes mensualment per a donar-los 
l’opció de fer préstec ce llibres, DVD’s, etc. i a més a més consultar materials  

 El servei de préstec i retorn es gestionarà a través de cada professor amb els seus alumnes. 

 

Sala d’informàtica 

 No es podrà fer servir com a aula d’informàtica per a l’alumnat de forma habitual. 

 Es reserva com a espai per a fer formació de professorat o tasques molt puntuals. 

 

Lavabos 

Equip directiu i secretaria 

 Utilitzaran els lavabos al costat del despatx de direcció. 



 

 

 

Professorat 

 Utilitzaran els lavabos del costat de l’escala.  

Alumnat 

 Els lavabos del pavelló de batxillerat on es troben les dependències de l’EOI d’Amposta 
romandran tancats. Els alumnes hauran d’anar als lavabos a l’entrada de l’Institut Ramon 
Berenguer IV, al costat de la biblioteca.  

 

4. Organització pedagògica en situació de pandèmia 

A la nostra escola, hem optat per un model híbrid amb un 80% de classes presencials i un 20% de 
treball individual en línia asincrònic, sota la supervisió i tutela dels professors/es a través de 
plataformes en línia que ja estan incloses als mateixos llibres de text de classe. 

Des d’un principi, aquest model híbrid permetrà a l’alumne estar familiaritzat amb el treball en línia 
en cas d’un nou confinament.  

En cas de confinament, els alumnes podran continuar treballant amb aquesta plataforma en línia i 
el professor ampliaria doncs, les activitats a realitzar asincrònicament combinant-les amb classes 
sincròniques per videoconferència. També utilitzaríem la plataforma Moodle com a reforç, que ja 
és una eina habitual de l’EOI des de fa anys. 

EOI AMPOSTA 

 
 
 
MATÈRIA 

PART DEL 

CURRÍCULU

M QUE 

S’IMPARTEIX 

EN LA 

MODALITAT 

PRESENCIAL. 

PART DEL 

CURRÍCULUM 

QUE 

S’IMPARTEIX 

EN LA 

MODALITAT 

NO 

PRESENCIAL 

METODOLOGIA I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS PER 

A LA MODALITAT 

NO PRESENCIAL 

HORARI DE 

PRESÈNCIA 

AL CENTRE 

OBSERVACIONS 

Anglès 80% 20% Moodle i plataformes 
en línia del llibres de 
text (workbook, etc). 

Dilluns i dimarts 
1ra franja: de 16.15 

– 18.15 
2na franja: de 18.30 

-20.30 
Dimecres i dijous 
1ra franja: de 16.30 

– 18.18 
2na franja: de 18.45 

– 20.33 
 

Dimecres i dijous 
hi haurà menys 

temps de 
presència al 

centre, ja que les 
classes son més 
curtes: 1.48 h. 

Francès 80% 20% Moodle i plataformes 
en línia del llibres de 
text (workbook, etc). 

Dilluns i dimarts 
1ra franja: de 16.15 

– 18.15 
2na franja: de 18.30 

-20.30 
Dimecres i dijous 
1ra franja: de 16.30 

– 18.18 
2na franja: de 18.45 

– 20.33 
 

Dimecres i dijous 
hi haurà menys 

temps de 
presència al 

centre, ja que les 
classes són més 
curtes: 1.48 h. 



 

 

 

 

5. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 
amb necessitat específica de suport educatiu 

Del sistema inclusiu 

a) Garantirem una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que 

contemplin la diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb 

estratègies educatives que facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del 

disseny universal per a l’aprenentatge (DUA). 

b) Afavorirem tutoritzacions amb l’alumnat amb necessitat de mesures i suports 

addicionals o intensius. 

c) Establirem mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, 

dialogant i potenciant la funció reguladora de l’avaluació. 

 

6. Organització de les entrades i sortides 

Al trobar-nos dins de les instal·lacions de l’Institut Ramón Berenguer IV, els nostres alumnes 
seguiran les pautes i indicacions del centre a l’hora d’entrar i sortir.  

El fet de tenir un alumnat amb unes casuístiques diverses (diferent municipi, diferents 
horaris laborals, etc.) fa que vagin entrant i sortint esglaonadament i no sempre a tots a la 
mateixa hora. 

 

CURS-NIVELL-GRUP PORTA ACCÉS HORA D’ENTRADA HORA DE SORTIDA 

Grups blau 

Francès: A2, B2.2 

Anglès: A1, A2, B1, B2.1 i B2 

PORTA PRINCIPAL 16.15 h 18.15 h 

De 18.15 h a 18.30 h VENTILACIÓ I NETEJA   

Grups taronja 

Francès: A1, B1, B2.1 i C1 

Anglès: A1, A2, B1, B2.1, B2, C1 i C1 

SEMI 

PORTA PRINCIPAL 18.30 h 20.30 h 

 

 

 

 



 

 

 

7. Relació amb la comunitat educativa 

 

Sessions consell escolar 

Es preveuen 3 sessions com a mínim i es faran de manera telemàtica, ja que disposem 
d’espais molt reduïts i el consell està format per 10 persones. I per tant, no podem garantir 
les mesures de distanciament i seguretat. 

Es preveuen les sessions previstes a la PGA del curs 20-21 i es faran de manera telemàtica, 
ja que disposem d’espais molt reduïts. 

Sessions amb delegats i alumnat 

Es preveu una sessió informativa amb els delegats i sots delegats de cada classe a principi 
de curs i en cas de confinament, es farien més reunions de manera telemàtica.  

El seguiment del tutor amb el seu l’alumnat es farà preferentment per videoconferència. 
També, es pot optar per telèfon o correu electrònic. En cas de no ser possible cap d’aquest 
casos o per necessitat, es farà una trobada presencial, sempre mantenint les mesures de 
seguretat. 

Els alumnes podran demanar assessorament respecte a l’ús de les eines de comunicació 
escollides pel centre. L’assessorament es pot demanar a través del seu tutor o enviant un 
correu electrònic a l’escola.  

 

Atenció al públic 

Es faran les gestions administratives presencials, sempre amb cita prèvia. 

Aquest pla d’organització es difondrà a través de la nostra pàgina web on el publicarem i a 
més a més s’enviarà per correu electrònic a cada alumne matriculat abans de començar les 
classes el dia 28 de setembre. A més a més, el primer dia aquest pla es lliurarà un resum 
d’aquest pla en paper i es repassarà amb la classe. 

 

8. Pla de neteja, ventilació i desinfecció 

 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. 
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes 
les aules han de ser adequadament ventilades. Concretament, s’obriran abans de l’inici de 
les classes, cada canvi de franja lectiva, al sortir al descans (si escau), i finalment abans de 
la finalització de les classes. 

Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

El servei de neteja de l’institut Ramon Berenguer IV s’encarregarà de netejar les aules a les 
15.00 h, una vegada han sortit els alumnes de batxillerat i abans de les 16.15 h que és quan 
comencen els nostres alumnes de la primera franja horària explicada al punt número 4 
d’aquest pla. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com 
els poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Es recomana, sempre que sigui 
possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les 
portes.  

S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 
concurrència humana. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf


 

 

 

A més a més, quan acabin els alumnes de la primera franja de classe (dilluns i dimarts 18.15 
h; dimecres i dijous a les 18.18 h), cada alumne s’encarregarà de netejar la seva taula i 
cadira i deixar-la desinfectada perquè entren els alumnes de la segona franja (dilluns i 
dimarts a les 18.30 h; dimecres i dijous a les 18.33 h). 

Hem deixat 15 minuts entre una franja horària i l’altra per a donar temps als alumnes a 
netejar les seves taules i cadires. Així doncs, també amb aquests 15 minuts evitarem 
aglomeracions als passadissos i podrem obrir finestres i ventilar les aules adequadament.  

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 
desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 
eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 
desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. 

Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent composició i 
que es poden aplicar amb diferents tècniques: 

El lleixiu. Per a obtenir una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual 
que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua.  

 

Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant 
uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

Alcohol 70%. Comercial o per preparació: aproximadament 7 parts etanol 96º + 3 parts 
d’aigua. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic) 
 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
 Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 
 Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
 Taulells i mostradors 
 Taules 
 Cadires 
 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 
 Telèfons 
 Grapadores i altres utensilis d’oficina 
 Comandaments a distància 
 Aixetes-Lavabos. 
 Màquines expenedores, fotocopiadores 

 

 

Planificació de la neteja, ventilació i desinfecció 

+ = ventilació                = neteja i desinfecció          n = neteja 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria 
es llencen en contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i 
altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al 
contenidor de rebuig (contenidor gris). En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre 
està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 
persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta 
de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

 



 

 

 

 

 

9. Activitats complementàries 

 

Totes les activitats complementàries que realitzem durant el curs, es fan dins de les 
instal·lacions de l’escola i en horaris lectius (a les tardes), excepte el cinema club de 
francès que es fa al casal d’Amposta; en les dates a convenir per cada activitat, seguirem 
les normes del casal d’Amposta. No obstant això, cada alumne es comprometrà a portar la 
seva mascareta sanitària i les professores encarregades d’aquesta activitat portaran 
material EPI necessari per a deixar el centre desinfectat (hidrogel, etc). 

La resta de activitats culturals dels departaments estan pendents de planificar. 

 

10. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i 
govern  

 

REUNIONS TIPUS DE REUNIÓ    FORMAT REUNIÓ     PERIODICITAT 

Equip Directiu Organització i gestió Presencial Setmanal 

    Equip directiu i secretaria Organització i gestió Presencial Setmanal 

Equip Directiu i caps de 

departament 

Organització i gestió Presencial Mensual 

Claustre Currículum, avaluació, innovació Telemàtica Trimestral 

Equips de nivell Àmbit pedagògic, relacional Telemàtica Bimensual 

De Departament       Àmbit pedagògic, avaluació, innovació, 

metodologies, recursos 

Telemàtica Trimestral 

Pla digital Innovació, metodologies, recursos Telemàtica Mensual 

 

 

11. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

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. 

Abans d’accedir al centre 

Serà responsabilitat de cada alumne, personal docent i altres professionals, el prendre’s la 
temperatura abans de vindre a l’escola. Prèviament hauran signat a l’inici de curs, la 
declaració responsable a través de la qual son coneixedors 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.  



 

 

 

Si detecta que la seva temperatura supera 37.5 abans d’assistir al centre o que té algun 
símptoma compatible amb la COVID19, així com aquelles persones que es troben en 
aïllament per diagnòstic de COVID19 o en període de quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb símptoma o diagnosticada de COVID19, 
s’haurà de quedar a casa. 

 

Dins del centre 

Si es detecta un cas al centre amb febrícula i/o altres símptomes, la persona serà traslladada 
a la saleta d’aïllament (aula 208), on el professorat de seguiment COVID-19 durà a terme les 
següents actuacions: 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar si no 
en porta, tant a la persona que ha iniciat símptomes, com a la persona que l’acompanyi. 

 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. 

A continuació, la directora del centre educatiu, o el membre de l’equip directiu de guàrdia, 
realitzarà les següents accions: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a menor, establir contacte immediat amb la família per 
tal que vingui a buscar l’adolescent. 

 En cas que es tracti d’un major d’edat, se li recomanarà que es traslladi al domicili o al CAP. 

 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 primària de referència. Es 
recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic 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 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. 

La persona responsable de comunicar aquestes incidències als SSTT serà la Directora. 

 

12. Seguiment del pla 
 

RESPONSABLES Directora i Coordinadora de Riscos Laborals 

INDICADORS Nombre de contagis a l’escola = 0 

TEMPORITZACIÓ Setmanal 

PROPOSTES DE MILLORA  

 

 

 


