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PLA DE RETORN A L’ESCOLA 
CURS 2020-2021 

 
Organització pedagògica del centre pel curs 2020-2021: 
 
Objectiu del document:  

 
Aquest pla té com a objectiu establir les bases del retorn a l’escola aquest mes de setembre, per 
tal que el curs 20-21 es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, tant des del punt de 
vista de la qualitat de l’ensenyament com des del punt de vista de la seguretat de l’alumnat i 
personal de l’escola. 
 
Aquest pla segueix les instruccions donades per part de les autoritats educatives, previstes a les 
instruccions per al curs 20-21 de la Secretaria de Polítiques Educatives. 
 
Possibles escenaris a considerar: 
 
A efectes d’organització pedagògica, el centre treballa amb quatre escenaris diferents: 
 

a) Normalitat relativa: modalitat presencial. 
 
En aquest escenari, l’escola operarà en modalitat presencial i complint amb totes les mesures 
de seguretat exigides. 
 
Requisits d’accés a l’escola: 
 
Donada la situació sanitària del moment, s’estableixen els següents requeriments per a alumnes 
i per a personal, per poder accedir a l’escola: 
 

a) No ser positiu de COVID-19. 
 

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

 
c) No haver conviscut o haver estat en contacte estret amb un cas positiu confirmat o 

simptomatologia compatible amb COVID-19 en els 14 dies anteriors. 
 
En el cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19, es valoraran, de 
manera conjunta amb la família/tutors legals i el seu equip mèdic de referència, les implicacions 
a l’hora de reprendre l’activitat educativa. Per aquest motiu, per poder assistir presencialment 
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a l’escola, la família haurà de lliurar al tutor/a de l’escola, un informe mèdic que avali la presència 
a l’escola d’aquest alumne.  
 
A data d’avui, es consideren malalties de risc per a complicacions de COVID-19: 
 

● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 
respiratori. 

● Malalties cardíaques greus. 
● Malalties que afecten el sistema immunitari (tractaments immunosupressors). 
● Diabetis mal controlada. 
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els alumnes, les 
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus hauran de ser avaluades pel servei de 
prevenció de riscos laborals de l’escola (en el nostre cas, PREVING) per valorar si poden estar en 
contacte amb alumnes. 
 
Control de símptomes 
 
Les famílies o directament l’alumne (en cas de ser major d’edat), 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 a 
cada moment. 

 
● Es comprometen a no portar el seu fill/a a l’escola en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies. 
 

● En cas que l’alumne presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 o l’hagi 
presentat en els darrers 14 dies, es comprometen a comunicar-ho immediatament als 
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 
La declaració responsable, haurà de ser entregada al tutor/a el dia de l’entrevista personal 
d’inici de curs.  
 
En el cas que no es porti signada, aquest alumne no podrà accedir al recinte escolar. 
 
En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, l’escola podrà implementar altres mesures 
addicionals que consideri necessàries. 
 
Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 
 
Grups de convivència i socialització molt estables 
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Les autoritats educatives i sanitàries recomanen la màxima estabilitat dels grups per a poder fer 
la traçabilitat en cas de contagi/ cas positiu. 
 
● FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
En el cas de la formació professional, no podem garantir els grups estables de convivència ni 
garantir la traçabilitat dels casos per les relacions interpersonals que es donen entre els 
alumnes. Tampoc podem garantir els 1,5 metres de distància entre taules pel poc espai que hi 
ha a les aules i pels canvis constants d’espais que fan els alumnes (laboratoris, aules d’imatge 
pel diagnòstic, aula d’infermeria, aules d’informàtica, aules de PCs i MACs....). Per aquest motiu, 
considerem necessari aplicar les mesures de seguretat i que tot l’alumnat i tot el professorat 
porti mascareta mentre estigui a l’escola. 
 
En aquelles matèries on es pugui garantir la distància de seguretat, perquè hi ha pocs alumnes, 
es podrà limitar l’ús de la mascareta. 
 
En el cas de les aules pràctiques, com per exemple, els laboratoris, els grups de treball es 
reduiran per tal de garantir les mesures de protecció (distància, portar els propis EPIs, neteja 
d’estris, desinfecció dels espais, etc..). 
 
En el cas de la formació en centres de treball, seguirem les mesures de protecció que demanin 
els llocs de treball. 
 
Mesures de prevenció personal: Els elements de prevenció i seguretat personal són els 
següents: 
 
-Mascaretes: seran obligatòries per a tot  l’alumnat i el personal, mentre estiguin a l’escola.  
-Gel hidroalcohòlic: totes les aules i espais de l’escola tindran dosificadors de gel. 
 

 Tot l’alumnat haurà de portar de casa un petit kit d’higiene per situacions inesperades, 
format per dos mascaretes de recanvi i gel hidroalcohòlic petit 

 
-Rentat de mans: es recomanarà i demanarà a tot el personal i l’alumnat que es rentin les mans 
de manera periòdica i sobretot cada cop que toquin elements compartits, vagin al lavabo o 
entrin i surtin de l’escola. 
-Control d’aforament: tots els espais compartits on de forma recurrent puguin coincidir 
nombrosos alumnes (menjador, mediateca, etc...) o diversos professors (sala de professors, 
cantina, etc...) tindran la corresponent senyalització de limitació de l’aforament. 
-Cartelleria i senyalització: tots els espais de l’escola tindran la corresponent cartelleria amb la 
recomanació de prendre les mesures de prevenció i seguretat necessàries. 
-Marques al paviment: als espais on hi hagi accés de persones alienes a l’escola, com la recepció 
o secretaria, hi haurà la corresponent senyalització al paviment per garantir la distància de 
seguretat en els torns. 
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Espais: neteja, desinfecció i ventilació. 
 
L’escola ha elaborat un pla de neteja, desinfecció i ventilació per garantir la seguretat a tots els 
espais del centre.  
En general, la planificació de l’escola passa per: 
 
● Aules de teoria i pràctica: mentre la climatologia ho permeti, la política serà  tenir les 

finestres obertes per facilitar la ventilació. En el cas que la climatologia no ho permeti, per 
fred, pluja, etc... els últims deu minuts de cada classe s’obriran les finestres per ventilar i 
tornar a tancar-les. 

 
En el cas de les aules on es realitzen classes pràctiques (CAI o IDMN), el material escolar que 
s’utilitza haurà de ser netejat i desinfectat després de cada ús pels propis alumnes/grup 
d’alumnes.  
Per assegurar la neteja i desinfecció màximes, a les aules hi haurà disponible material de 
neteja perquè cada alumne/grup d’alumnes pugui utilitzar-lo de manera recurrent. 
Caldrà assegurar que l’alumnat es neteja bé les mans un cop feta aquesta tasca. 

 
● Laboratoris: mentre la climatologia ho permeti, la política serà  tenir les finestres obertes 

per facilitar la ventilació. En el cas que la climatologia no ho permeti, per fred, pluja, etc... 
els últims deu minuts de cada classe s’obriran les finestres per ventilar i tornar a tancar-les. 

 
Pel que fa al material utilitzat al laboratori, els alumnes hauran de netejar i desinfectar els 
seus estris sota la supervisió del professorat que entra al laboratori. Quedarà clar des de 
l’inici de curs que no es poden compartir EPIS (bates, ulleres de seguretat, guants, etc...). 
Caldrà assegurar que l’alumnat es neteja bé les mans un cop feta aquesta tasca. 

 
● Gimnàs: passarà a ser la cantina dels alumnes d’FP que vulguin dinar a l’escola.  

 
● Mediateca: mentre la climatologia ho permeti, la política serà  tenir les finestres obertes per 

facilitar la ventilació. Si la climatologia no ho permet, haurem de garantir que es ventilen 
periòdicament al llarg del dia. 

 
● Passadissos: els alumnes no es podran quedar al passadís, únicament podran sortir per anar 

al lavabo, omplir la cantimplora d’aigua, canviar de classe/espai o recollir material de les 
guixetes. S’hauran d’esperar al professorat a dins l’aula, mai al passadís. 

 
● Espai de recepció: es posarà la corresponent senyalització indicant que les famílies i/o 

persones alienes a l’escola, hauran d’esperar a fora i no podran entrar al recinte (a no ser 
que tinguin cita prèvia). 
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Fluxos de circulació a l’escola 
 
Entrada i sortida a/de l’escola: hi haurà dues portes per entrar i sortir a/de l’escola. Els alumnes 
sempre hauran d’entrar i sortir per la mateixa porta, que és la que cada grup té assignada.  
En el cas de FP els alumnes tenen horaris personalitzats i, per tant, des de tutoria se’ls advertirà 
que cal baixar directament quan sigui la seva hora de sortida i no esperar-se a passadissos, 
escales o espais comuns. 
 
A la sala d’actes s’habilitarà un espai per deixar patinets/bicicletes. 
 
A fi i efecte de millorar la sortida dels alumnes i evitar que es concentrin a l’entrada de l’escola, 
volem demanar permís al districte per poder senyalitzar el paviment de la vorera i identificar 
l’espai que ha de quedar lliure davant l’escola. 
 
Circulació interior: s’intentarà evitar al màxim la confluència d’alumnes en espais reduïts. Els 
alumnes no podran quedar-se als passadissos i hauran de romandre al seu espai classe quan 
acabin les classes. Els alumnes no es podran quedar al passadís, únicament podran sortir per 
anar al lavabo, omplir la cantimplora d’aigua, canviar de classe/espai o recollir material de les 
guixetes. S’hauran d’esperar al professorat a dins l’aula, mai al passadís. 
 
Menjador, cantina i espai habilitat al gimnàs per poder menjar: Els alumnes  FP que vulguin 
dinar a l’escola a l’espai habilitat al gimnàs, donat que l’aforament és limitat, per poder garantir 
la distància de seguretat, hauran de passar per recepció per apuntar-se en un dels quatre torns 
que hem previst (de 13:30 a 14:00, de 14:00 a 14:30, de 14:30 a 15:00 i de 15:00 a 15:30). 
Un cop els alumnes han acabat de dinar, tindran a la seva disposició material de neteja per poder 
deixar l’espai net i desinfectat. 
 
 

b) Normalitat relativa: modalitat híbrida presencial i online sense grups confinats. 
 

Ara per ara, aquesta modalitat no està contemplada per les autoritats educatives i l’aposta és la 
modalitat presencial prevista en el punt a) anterior. No obstant, el mes de setembre veurem 
quina és la situació i valorarem si cal analitzar altres escenaris no contemplats a data d’avui. 

 
 

c) Confinament d’algun/s grup/s classe: modalitat híbrida online i presencial. 
 
En cas que hi hagi un o diversos grups classe confinats: per tal de poder garantir la qualitat de 
les classes d’aquest grup d’alumnes a casa, caldrà  tenir a disposició materials i eines digitals per 
tal de poder continuar amb certa normalitat el ritme de les classes.  
 

 
d) Confinament total de l’escola: modalitat online. 
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En aquest cas, l’escola ha determinat  els serveis essencials que han de prestar-se de manera 
obligatòria en modalitat online. 
 
En el supòsit c i d; l’escola ha elaborat una normativa concreta per al funcionament de les classes 
en modalitat online per garantir el bon funcionament de les mateixes. 
 
Pla d’actuació en cas de confirmació o sospita de cas COVID-19 en 
alumnat. 
 
1 Objectiu i àmbit d’aplicació. 
 
D’acord amb l’establert a les instruccions donades per les autoritats sanitàries i educatives i 
altres autoritats competents, l’escola ha establert un protocol d’actuació en cas de detecció d’un 
cas positiu de COVID-19 o la sospita d’un possible cas de COVID-19 entre l’alumnat. 
Aquest protocol, ve a determinar les actuacions que s’han de realitzar en el moment en què es 
té coneixement d’aquesta possible situació i de risc i com actuar amb posterioritat.  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest pla és el de tot el personal de l’escola que pugui tenir contacte amb 
alumnat i/o coneixement d’una possible situació de risc en relació amb el COVID-19. 
 
2 Responsables del seguiment de casos 
 
Al moment en què algun membre del personal de l’escola tingui coneixement de la confirmació 
d’un cas positiu o de la sospita d’un possible cas de COVID-19 entre l’alumnat, caldrà informar 
immediatament al tutor/a i aquests donaran coneixement als responsables de PRL de l’escola. 
 
En aquest sentit, els responsables de PRL informaran a les autoritats competents de la situació 
produïda (Inspecció, Consorci d’Educació i Salut Pública) i enregistraran el seguiment dels casos. 
 
3 Possibles escenaris i pla d’actuació 
 

a) Cas positiu confirmat 
 
Es considera un cas positiu confirmat aquell que compleix amb el criteri de laboratori (PCR  
d’screening positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de l’screening també positiva). 
Correspon al Sistema Públic de Salut el diagnòstic, tractament mèdic i l’emissió d’informes 
mèdics en aquests casos. 
 
En el cas que un alumne sigui positiu confirmat, el seu grup de convivència haurà de ser confinat 
preventivament a no ser que es pugui garantir que s’han complert les mesures de seguretat: 
respecte de la distància de seguretat i l’ús de mascareta sempre. D’entrada, no caldria confinar 
els docents que hi han tingut contacte, ja que aniran en tot moment amb mascareta de forma 
obligatòria. 
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No obstant, si en el moment d’informar a Salut Pública del cas positiu, les autoritats consideren 
que cal confinar el grup directament o cal fer les proves a alumnes i docents del grup, seguirem 
sempre les instruccions rebudes. 
 
Habitualment la família o el propi alumne/a contactaran amb el seu tutor/a per avisar de la 
situació, ja que tal com han signat a la declaració de responsabilitat, estan obligats d’advertir 
l’escola si es produeix aquesta situació. 
 
 El tutor/a, en ser coneixedor del cas, haurà d’avisar urgentment els responsables de PRL de 
l’escola per valorar la situació i que es puguin prendre les mesures necessàries de forma 
immediata. 
 
L’alumne/a que sigui positiu confirmat de COVID-19 no podrà assistir presencialment a l’escola 
fins que tingui l’alta mèdica ( per tant, donar negatiu en les corresponents proves PCR abans 
comentades). 
 

b) Sospita de cas 
 
En cas que un alumne/a presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 mentre està a 
l’escola, aquest/a haurà de ser confinat de forma preventiva en un espai de quarantena a 
l’escola, mentre la família no el/la pugui venir a recollir.  
Les seves pertinences, així com tot el material compartit que hagi utilitzat haurà de ser guardat 
en una bossa d’escombraries i, un cop completament tancada, posada a l’interior d’una segona 
bossa d’escombraries.  
 
En aquest cas, un responsable de l’escola haurà d’acompanyar l’alumne mentre estigui en l’espai 
de quarantena. Si els símptomes que presenta són greus, l’escola trucarà al 061 per rebre 
instruccions mentre no arribi la família. 
 
Si l’alumne/a presenta simptomatologia compatible amb COVID-19 quan no està a l’escola, per 
motius de seguretat i prevenció, aquest/a no podrà venir presencialment a l’escola fins que es 
confirmi si és positiu o no. 
 
Si finalment es confirma el positiu de COVID, s’actuarà d’acord amb el punt 3a) anterior.  
Si no es confirma, perquè la prova surt negativa, considerem necessari guardar un període de 
quarantena preventiu de 15 dies sense venir a l’escola. No obstant, l’escola actuarà sempre en 
concordança amb el que determinin les autoritats competents. 
 

c) Contacte estret amb un cas positiu confirmat 
 
Es considera contacte estret de casos possibles, probables o confirmats, qualsevol persona que 
convisqui, els familiars i persones que hagin estat en un mateix lloc que un cas positiu confirmat, 
mentre presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant almenys 15 minuts. 
 
L’alumnat que estigui en aquesta situació, per motius de seguretat i prevenció, no podrà venir 
presencialment a l’escola fins haver fet una quarantena domiciliària de 14 dies. 



 

 

COMUNICACIÓ FAMÍLIES 

CODI: IMO30EPNS06 

REVISIÓ:  00 

 
 
Si en aquest temps de quarantena, apareix simptomatologia compatible amb COVID-19, s’haurà 
d’actuar en consonància amb l’establert a l’apartat b anterior. 
 

d) Contacte casual amb un cas positiu confirmat 
 
Es considera un contacte casual de casos possibles, probables o confirmats, la resta de situacions 
no incloses en l’apartat c) anterior, incloses aquelles persones que hagin estat en el mateix lloc 
que un cas, mentre presentava simptomatologia, però que no compleixin els criteris per a ser 
considerats contacte estret. 
 
Els alumnes que es trobin en aquest grup continuaran amb l’activitat educativa presencial amb 
normalitat i estaran atents a l’aparició de simptomatologia compatible amb COVID-19. 
 
Si finalment aquest fos el cas, s’actuarà tal com està previst a l’apartat b) anterior. 


