Mesures organitzatives dels centres educatius
per al curs 2021-2022

Setembre
2021

Pla d’actuació elaborat pels departaments d’Educació i de Salut

Educació
presencial 100%
En tots els
ensenyaments
obligatoris i
postobligatoris.

Mascareta

Grups de
convivència
estable (GCE)

Obligatòria en espais
interiors a partir
dels 6 anys o quan hi hagi
diferents GCE
(pati, passadissos…).

Distància

No cal entre membres
d’un mateix GCE.
És d’1,5 m entre grups
diferents.

Circuit de
comunicació
de casos

Formats per alumnes d’una
mateixa classe i, a educació
infantil i primària, també
per la tutora o tutor i per
professionals amb la major
part de la jornada laboral
dedicada al grup.

Cartes A, B i C, per
a les famílies, segons
la immunització
(intranet del Departament).

Control de símptomes
Professorat
i alumnat
immunitzat

Ho estan si han passat
la covid durant els últims
6 mesos i/o tenen
la pauta completa de
vacunació.

Diari, abans d’anar al centre.

Ventilació

Neteja i desinfecció
De tots els espais al final
de la jornada escolar.

Pati

Reunions,
formació i
entrevistes

Tant del personal educatiu
com per a les famílies,
han de ser preferentment
telemàtiques.

Participació de les famílies

• Es prioritzen les reunions d’inici de curs en format
virtual. Si es fan presencialment, caldrà respectar
les mesures sanitàries establertes.
• Es permeten les festes escolars en espais interiors
per GCE, però no s’hi pot menjar ni beure.
• Es permet l’entrada d’un familiar en el procés
d’adaptació a P3, seguint les mesures de prevenció
i seguretat establertes.

Confinament

El centre ha de procurar la connexió digital
simultània dels alumnes confinats per fer seguiment
de les matèries. En cas que no sigui possible,
haurà de facilitar el material treballat a l’aula.

Pla del centre

Organitzat per GCE,
en els quals es poden
compartir estris
com ara les gerres
d’aigua o les
setrilleres.

Es manté el protocol establert.

Entrada i sortida
del centre

Esglaonades, pels diferents accessos.
Es recomana que les persones
que acompanyin els
infants o joves estiguin
immunitzades.

Menjador

Rentat de mans

Freqüent amb sabó o gel hidroalcohòlic.

Cada centre ha d’elaborar un pla d’organització
i un pla de contingència, per al cas de confinament
d’un alumne/a, d’un grup o de tot el centre,
amb mesures per fer el seguiment de l’alumnat
i vetllar pel seu estat emocional.

Material

Els alumnes poden
compartir materials
portats de casa sempre
que es compleixin
condicions d’higiene.

Es permet
la interacció entre diversos
grups fent ús de
la mascareta.
No cal dur-la si
es tracta
del mateix GCE.

Ús d’eines digitals

Els centres han d’utilitzar les eines digitals,
tant en el treball a l’aula com a casa.

Vacunació

• L’alumnat vacunat amb pauta completa
o que hagi passat la covid en els darrers 6 mesos
no haurà de fer confinament en cas de ser
contacte estret.
• Es recomana la pauta de vacunació completa per
a les persones que entrin en relació amb el centre.
• Les AMPA i les AFA poden accedir als centres
educatius.

Gestió de casos covid

• El o la responsable covid de cada centre disposarà
de la informació necessària per saber si una
persona s’ha de confinar o no.
• Els alumnes immunitzats poden continuar assistint
presencialment al centre mentre el seu GCE està
confinat.

