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Començarem el dia 14 de setembre a les 8:50 el nou curs escolar 2020-2021amb 

molta il·lusió i esperança. Serà un curs diferent ple d’incerteses en el que anirem 

adaptant-nos tots i totes de la millor manera possible. 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 
Aquest document és el Pla d’organització del curs 2020-2021 per al nostre centre educatiu, basat en 

les Instruccions de: 

 

• la Secretaria de Polítiques Educatives ,i,   

 

• el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia de la COVID-19 elaborat amb el Departament 

de Salut.  

•  

 

El document és un pla d’organització bàsic en continua revisió segons indicacions de les autoritats 

competents en matèria de Salut i Educació que ha de comptar amb l’aprovació del Consell Escolar 

del centre. 

 

Aquest pla recull la següent informació: 

 

 Organització pedagògica, atenent als diversos escenaris possibles. 

 

 Organització de grups d’alumnes, professions i espais. 

 

 Organització d’horaris, gestió d’entrades i sortides. 

 

 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 

 

 Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIONS MÈDIQUES 
 
“El coronavirus SARS-CoV-2 també afecta la població infantil i juvenil, però les dades dels estudis 

de transmissió comunitària publicats indiquen que la capacitat de transmetre el coronavirus 

SARS-CoV-2 és menor en població pediàtrica. 

Els estudis que disposem indiquen que els infants s’infecten amb menys freqüència que els 

adults, especialment els menors de 10 anys (Park, 2020/Stringhini 2020). A l’entorn escolar, 

l’informe publicat per l’ECDC (6/8/20) posa en relleu que si s’apliquen les mesures preventives i 

d’higiene adequades, la transmissió a l’escola és poc freqüent, especialment a l’educació 

infantil i primària, de manera que no resulta la causa primària de la infecció per coronavirus 

SARS-CoV-2. 

El pas de la primera onada epidèmica de la COVID-19 a Catalunya ha confirmat que els infants 

presenten quadres molt lleus o asimptomàtics amb molta més freqüència que els adults. Alguns 

estudis han revelat que la càrrega viral dels infants és significativament menor a la de les 

persones adultes (Ludvigsson J, 2020). Aquest fet és comú en els infants que tenen malalties 

cròniques de base, en les quals també s’han presenciat formes clíniques de més bon pronòstic 

en relació amb les d’altres franges d’edat. La càrrega viral podria explicar parcialment que 

nens i nenes desenvolupin aquestes formes més lleus de la COVID-19. 

 

En l’estudi de seroprevalença ENE-COVID que s’ha dut a terme a l’Estat espanyol, les dades han 

mostrat una prevalença en la població general del 5,2% i en població infantil d’entre el 2,2 i el 3,9% 

segons les franges d’edat (Pollán M, 2020). Segons dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica 

de Catalunya (XVEC), l’1,6% dels casos notificats a Catalunya fins a mitjan agost tenien entre 0 i 4 

anys, i un 3,0% entre 5 i 14 (Informe tècnic de resum dels casos de la COVID-19 a Catalunya- 

24.08.2020, núm. 23). 

 

Les dades preliminars del projecte Kids Corona de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD, 2020) mostren 

que els infants s’infecten en el mateix percentatge que els adults quan estan en contacte amb una 

font de contagi, però que en el 99% dels casos són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus. 

 

L’estudi de l’impacte diferencial del coronavirus SARS-CoV-2 en infants i joves apunta amb força la 

possibilitat que aquesta expressió clínica més benigna en infants sigui la causa que aquest col·lectiu 

transmeti també menys el virus, la qual cosa seria una diferència important amb altres virus respiratoris 

com el de la grip, en què els infants són els principals transmissors (Somekh, 2020). L’estudi preliminar 

“Paper dels nens i les nenes en la transmissió intrafamiliar del SARS-CoV-2 (COPEDI-CAT) liderat per la 

Vall d’Hebron conclou que només el 3,4% dels pacients pediàtrics amb diagnòstic de COVID-19 

confirmat a Catalunya entre l’1 de març i el 31 de maig (en ple confinament) van ser els transmissors 

de la malaltia a la resta del seu nucli familiar". 



DEFINICIONS 
 

Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha fet una 

PCR i encara no té el resultat. 
 

Cas confirmat amb infecció activa: 

 

▪ Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva. 

▪ Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR negativa i resultat positiu a 
IgM per serologia. 

▪ Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada. 

Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva 

independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta). 

 

Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle 

epidemiològic amb un cas confirmat. 

 

Contacte estret: en l’àmbit dels centres educatius són aquelles persones que formen part d’un 

grup de convivència estable (a l’aula o a una activitat extraescolar dins de la mateixa escola). 

El període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes del cas sospitós fins al 

moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes 

es buscaran des de 48 hores abans de la data del diagnòstic. 

 

Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona 

diagnosticada de COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha 

de mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el 

quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos 

asimptomàtics l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data 

de la presa de mostra per al diagnòstic. 
 

Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A 

tot contacte estret se li realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos 

positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 14, 

perquè aquest és el període d’incubació de la malaltia. 
 

Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o 

tutora, i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que l'integren. Poden 

formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació 

inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un/a docent i 

un/a professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. 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 sí, s'han de complir 

rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància 

física de seguretat d'1,5 metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència 

estable, quan coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules 

d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de 

protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...) per tal d’evitar que si es dona 

un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. Es poden definir altres 

contactes estrets en l’àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels serveis de 

Vigilància Epidemiològica. 

 

Referent COVID Escola: és un/a professional no sanitari d’un equip d’atenció primària 

que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És la persona 

encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de 

les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així com de la coordinació 

amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper 

important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els 

seus centres de referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, 

l’equip d’AP i el servei de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les 

decisions de com cal actuar en cada escola. 



REQUISITS D’ACCÉS A NORAI 

 

 

 

 
1. Portar el full de declaració responsable que han rebut per correu impresa i 

signada el primer dia 14 de setembre a primera hora. En cas de no portar la 

declaració NO podran accedir a l’escola.  

 

 

 
 

2. Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19: 

 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5oC ni la nova 

aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes. 

 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i 

només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista. 
 

 

 

 

 

 

Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i 

hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més 

freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de 

fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes menys freqüents 

que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri 

clínic. 



 

*No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna 

de les següents situacions: 
 

▪ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

▪ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

▪ molecular. 

▪ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

▪ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip 

pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment 

al centre educatiu. 

 

 
 

3. Màxima puntualitat a l’entrada i sortides. Més a sota disposen de graella horaris 
entrada/sortida i portes d’accés. Eviteu les xerrades i reunions a la porta del 

centre. Faciliteu les entrades i sortides. Respecteu la distància de seguretat 1,5m. 

a l’entrada i dins de l’escola. Demanem paciència i respecte a la cua al carrer. 

Les famílies només hi poden accedir quan ho requereixi el centre. 
 

 



4. Pressa de control de temperatura a les entrades de l’escola 

5. Portar dins la motxilla un Kit Higiènic amb gel hidroalcohòlic, una mascareta 

de recanvi i una bossa de plàstic o paper per guardar la mascareta. 

6. A partir de 6 anys portar mascareta posada a l’escola, fora del grup estable i 

als passadissos. Mascareta obligatòria cobrint el nas i la boca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SERVEI ACOLLIDA MATINAL 08:00 a.m. 
 

És un servei voluntari que ofereix l’escola a les famílies que ho necessitin sense preavís 

amb la monitora Mari Carmen de l’empresa Com a Casa Menjadors escolars S.L. 

Començarà el dia 14 de setembre a les 8:00 . L’horari durant tot el curs serà de 8 a 9 

del matí a Escola Norai carrer Floridablanca 7. 

 

Romandran a l’aula de desdoblament amb la mascareta posada. 

 

 
 

HORARIS I GRUPS D’ENTRADA 

 
Els nens entraran sols en fila amb la mascareta posada i faran la higiene de mans amb 

la solució d’hidrogel. Es farà control de temperatura. Marxaran a la seva aula. 

 

Els pares no pujaran ni els acompanyaran (excepte un familiar dels alumnes de P3) 
 
 

NIVELL CURS ACCÉS ENTRADA HORA ENTRADA 

INFANTIL 
 

 P3 PORTA VEÏNS OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

P4 PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

P5 PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

PRIMARIA  

 1r PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

2n PRIMARA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

3r PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

4t PRIMARIA PORTA LATERAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

5é PRIMARIA PORTA LATERAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

6é PRIMARIA PORTA LATERAL OBRIREM A LES 8.50 I 14.50 

 

SECUNDARIA  

 1r ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 7.50 

2n ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 7.50 

3r ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 7.50 

4t ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 7.50 

1r ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 14.50 

2n ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 14.50 

3r ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 14.50 

4t ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 14.50 
 

 

Els alumnes de secundària que per horari entrin a les 9h ho faran per la porta de 

darrera. 

 

Els alumnes de secundària que no arribin a les 8h a classe, no podran entrar a l’escola 

i ho hauran de fer a les 9h. 



HORARIS I GRUPS DE SORTIDA 
 

 

NIVELL CURS SORTIDA HORA ENTRADA 

INFANTIL 
 

 P3 PORTA VEÏNS OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

P4 PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

 P5 PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

PRIMARIA  

 1r PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

2n PRIMARA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

3r PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

4t PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

5é PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 

6é PRIMARIA PORTA PRINCIPAL OBRIREM A LES 12.50 I 16.50 
 

 

Els alumnes de Primària sortiran per ordre descendent de classes, de 6è a 1r. Aquells 

alumnes que no hagin estat recollits puntualment tornaran a classe amb el tutor i 

esperaran que hagin sortit tots els cursos persortir d’un en un a mesura que els vinguin 

a recollir. 
 

 

 
 

NIVELL CURS SORTIDA HORA ENTRADA 
 

SECUNDARIA 
 

 1r ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 13.25 

2n ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 13.25 

3r ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 13.25 

4t ESO PORTA PRINCIPAL MATÍ OBRIREM A LES 13.25 

1r ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 16.55 

2n ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 16.55 

3r ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 16.55 

4t ESO PORTA DARRERA TARDA OBRIREM A LES 16.55 



PROTOCOL EN CAS DE POSSIBLE CONTAGI DE COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 
En el cas que es detecti que una persona comença a desenvolupar símptomes 

compatibles amb la COVID-19 al centre educatius s’ha de fer els següents passos: 

 
1. La persona responsable de reubicar l’alumne el portarà a LA ZONA D’AILLAMENT 

on romandrà acompanyat d’un membre de l’equip directiu fins que el vinguin a 

buscar. 

2. S’ha de col·locar mascareta quirúrgica ( tant la persona amb símptomes, com la 

persona a càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per a que vingui a buscar l’infant 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat el membre de l’equip directiu haurà de 

trucar al 061. 

5. La família o la persona ha de contactar amb el seu CAP de referència. Salut 

Pública farà seguiment de la identificació, aïllament i seguiment dels 

contactes. 

6. En cas que hi hagi un positiu, Vigilància Epidemiològica avisarà a la direcció 

del centre que haurà d’avisar al Delegat Territorial. Aquest últim, avisarà 

l’Ajuntament. 

7. Un membre de l’equip directiu haurà de contactar amb els Serveis Territorials 

per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

8. Les autoritats sanitàries decidiran en quin moment serà necessari un 

tancament parcial o total del centre 

 

 
GESTOR COVID: El CAP de referència del centre és Centre d’ Atenció Primària PUBILLA 

CASES a Plaça La Bòbila s/n, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. 

 



Norai portarà a terme un seguiment dels casos a través de l’aplicació TRAÇACOVID del 

Departament d’Educació. 

 

 

. 

Podeu consultar les mesures extraordinàries de Salut al web de Norai: 

 
http://www.escolanorai.cat/mesures-extraordinaries-de-salut-per-evitar- els-brots-de- 

la-covid-19-a-les-escoles/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI HABILITAT PER 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA RESPONSABLE DE 

L’ALUMNE FINS QUE EL 

VINGUIN A BUSCAR 

PERSONA RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL CAS A 

SERVEIS TERRITORIALS 

Despatx Reunions Famílies Algun membre de l’equip 

directiu o secretaria 

Algun membre de l’equip 

directiu o secretaria 

Algun membre de l’equip 

directiu 

http://www.escolanorai.cat/mesures-extraordinaries-de-salut-per-evitar-els-brots-de-la-covid-19-a-les-escoles/
http://www.escolanorai.cat/mesures-extraordinaries-de-salut-per-evitar-els-brots-de-la-covid-19-a-les-escoles/
http://www.escolanorai.cat/mesures-extraordinaries-de-salut-per-evitar-els-brots-de-la-covid-19-a-les-escoles/


 

ORGANITZACIÓ D’ALUMNES, MESTRES  I ESPAIS 

 

Norai comença el curs escolar el dia 14 de setembre de forma presencial amb horari 

normal (excepte alumnes de P3 que faran l’adaptació durant 15 dies). 

Tot l’alumnat de 6 a 16 anys porten mascareta posada . 

Tot el professorat i qualsevol persona que entra al recinte porta mascareta posada. 

 

A Infantil i a Primària cada grup romandrà a la seva aula amb la seva tutora durant 

l’horari lectiu excepte a l’hora del menjador i les assignatures dels especialistes: 

música,  educació física, anglès i reforç. Aquests mestres aniran sempre amb 

mascareta posada i mantenint la distància de seguretat. 

 

A la secundària cada professor de les diferents assignatures aniran sempre amb 

mascareta posada i mantenint la distància de seguretat. 

 

Els professionals de servei educatiu, municipals, tallers de consum, bombers i guàrdia 

urbana, les monitores del servei d’acollida matinal i dels servei de menjador, i fins i tot 

la nostra psicòloga de Norai sempre faran servir la mascareta i la distància de 

seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 
A arrel del confinament viscut durant el 3r trimestre del curs 2019-20, l’escola va haver 

d’organitzar el funcionament per tal de poder donar resposta a les famílies i els   

alumnes. La valoració d’aquest funcionament queda recollida a la Memòria del curs 

19-20, juntament amb les conclusions i les propostes de millora que condicionen 

aquesta proposta pedagògica pel curs 2020-21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESCENARIS GRUPS MESURES PEDAGÒGIQUES 

 

 

 

Presencialitat al centre 

de tots els alumnes 

 

 

Grups estables 

d’alumnes amb un tutor 

o tutora i amb un espai 

de referència a l’escola. 

- Aplicació de les metodologies 
habituals del centre, tenint en 
compte les mesures de prevenció 
necessàries. 

- Continuitat en les eines Gsuite for 
Education per mestres i alumnes 
(gmail, classroom, meet...). 

 

 

Confinament parcial  

( grup estable confinat per 

pcr positiva) 

 

 

Grups estables 

d’alumnes afectats 

amb un tutor o tutora 

confinats a casa amb 

treball telemàtic. 

- Ús de les eines Gsuite for 
Education (gmail, classroom, 
meet...). 

- Videotrucades, segons les 
necessitats, seran: 

o Grup-classe 

o Petit grup 

o Individuals 

- Acció tutorial i acompanyament de 
l’alumnat i les famílies, constant. 

 

 

 

 

Confinament total del 

centre educatiu. 

 

 

Grups estables 

d’alumnes amb un 

tutor o tutora confinats 

a casa amb treball 

telemàtic. 

- Ús de les eines Gsuite for 
Education (gmail, classroom, 
meet...). 

- Videotrucades, segons les 
necessitats, seran: 

o Grup-classe 

o Petit grup 

o Individuals 

- Acció tutorial i acompanyament de 
l’alumnat i les famílies, constant. 



SERVEI DE MENJADOR AL MIGDIA 
 

Els grups es faran tenint en compte els alumnes habituals i fixes d’aquests serveis. 

Distribuirem els alumnes en taules per grups estables en tres torns. Els alumnes de 

diferents grups estables no poden seure junts. Si el número d’alumnes es molt elevat 

es farà servir l’aula de desdoblament o altres aules. Un cop acabat el servei de cada 

grup es farà el pla de neteja. Els alumnes del menjador disposaran de gel i seuran a la 

taula indicada amb el seu grup estable. Es  faran  servir  gots  i  plats  individuals.  

Cistelles de pa i setrilleres queden anul·lades. Quan els alumnes acabin de menjar es 

rentaran les mans i es posaran la mascareta per sortir al passadís i pujar al pati 

exterior. Un cop tornin a la seva aula a les 14:50 es tornaran a rentar les mans. 

 

Respecte als alumnes esporàdics només podran accedir aquest servei si és un cas 

molt urgent i justificat. 
 

 

 

 
 

NIVELL CURS HORARI 
INFANTIL  

 P3 12:50 

P4 12:50 
 P5 12:50 
PRIMARIA  

 1r PRIMARIA 13:00 

2n PRIMARA 13:00 

3r PRIMARIA 13:00 

4t PRIMARIA 13:45 

5é PRIMARIA 13:45 
6é PRIMARIA 13:45 

SECUNDARIA  

 1r ESO 14:15 

2n ESO 14:15 
3r ESO 14:15 

4t ESO 14:15 



PATI I ESBARJO 

 
Sortiran mitja hora per gaudir de l’esbarjo i esmorzar. Aniran al lavabo a rentar-se les 

mans abans de pujar al pati i abans de començar les classes. Hauran de portar 

mascareta en tot moment. Portaran l’esmorzar i ampolla d’aigua. No podran beure 

de la font del pati ni reomplir les ampolles. Ho faran a l’aixeta del lavabo de la seva 

aula. El pati estarà distribuït per aquests grups sense barrejar-se dividint el pati amb 

cinta de plàstic o de cotó per delimitar grups i espais. Fins a nou avís no es podran 

compartir objectes com ara pilotes o similars. 

 
Els horaris i torns són: 

 

 

NIVELL CURS HORARI 
 

INFANTIL 
 

 P3 10:00 - 10:30 

P4 10:30 - 11:00 

P5 11:00 - 11:30 

PRIMARIA  

 1r PRIMARIA 10:00 - 10:30 

2n PRIMARA 10:00 - 10:30 

3r PRIMARIA 10:00 - 10:30 

4t PRIMARIA 10:30 - 11:00 

5é PRIMARIA 10:30 - 11:00 

6é PRIMARIA 10:30 - 11:00 

SECUNDARIA  

 1r ESO 11:00 - 11: 30 

2n ESO 11:00 - 11: 30 

3r ESO 11:00 - 11: 30 

4t ESO 11:00 - 11: 30 



RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 
▪ Reunió amb el consell escolar de forma telemàtica o per correu electrònic. 

 

▪ A les reunions de famílies i entrevistes personals es prioritzaran els mitjans 
telemàtics. També es valoraran les trobades presencials en cada cas. 

 

 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Queden suspeses durant aquest primer trimestre per tal de no afavorir la traçabilitat i 

possibles rebrots. Es valorarà segons l’evolució de la pandèmia fer-les al segon i tercer 

trimestre. 
 

SORTIDES CULTURALS 
 

Queden suspeses durant aquest primer trimestre per tal de no afavorir la traçabilitat i 

possibles rebrots. Es valorarà segons l’evolució de la pandèmia fer-les al segon i tercer 

trimestre. 
 

ACTIVITAT DE NATACIÓ DE 1R A 4T PRI 
 

Queden suspeses durant aquest primer trimestre per tal de no afavorir la traçabilitat i 

possibles rebrots. Es valorarà segons l’evolució de la pandèmia fer-les al segon i tercer 

trimestre. 

 

COLÒNIES DE PRIMÀRIA I VIATGE DE FI DE CURS 4T ESO 
 

Es valorarà depenent de l’evolució de covid-19. 

 
 

ESPAI PER A REUNIÓ I TREBALL DE MESTRES 

 

▪ Els mestres portaran durant tot el dia la mascareta posada i respectant la 

distància de seguretat a la taula central de la sala de professors. 

 

▪ Ells seran els encarregats de fer la neteja pertinent abans de sortir de la sala. 

Disposaran de gel hidroalcohòlic i de sabó i de tovalloletes d’un ÚS per la rentada 

de mans al lavabo. 

 

 
 

COMUNICACIONS ACTIVES 

 
Preguem a les famílies que revisin els diferents canals de comunicació amb l’escola (el 

seu propi correu electrònic personal , Plataforma escolar Educamos, Web de l’escola 

www.escolanorai.cat). 



CONSIGNES I RECOMANACIONS DELS ADULTS ALS INFANTS, NENS I ADOLESCENTS 

 

▪ conscienciar al nens de la importància de rentar-se les mans durant 60 segons 

amb sabó ja que és millor i efectiu rentar-se les mans que el gel hidroalcohòlic 

▪ mantenir distància de seguretat fora del grup estable 

▪ no compartir la mascareta 

▪ no compartir elements ni materials personals 

▪ beure de la seva ampolla 

▪ rentar-se la mascareta de roba cada dia 

▪ no tocar-se el nas ni la boca amb les mans 

▪ al estornudar tapar-se la boca i el nas amb la cara interna del colze o amb 
mocadors d’un sol ús. Després rentar-se les mans. 

▪ al pati: Jugar amb els nens i nenes del seu grup estable. No compartir menjar, ni 

estris ni joguines. 

▪ Al lavabo: Rentar-se les mans abans de fer servir l’aixeta per omplir l’ampolla. No 

tocar l’aixeta amb la boca. Al w.c.: tancar la tapa abans de descarregar la 

cisterna. Rentar-se les mans en acabar. 

▪ El alumnes adolescents no compartir dispositius si no están desinfectats 
prèviament. 



PLA DE NETEJA, VENTILACIÓ, I DESINFECCIÓ 

 

Pla de neteja 

 

Higiene de mans 

 

Per tal de garantir que l’alumnat i la resta de personal es pugui rentar les mans a 

l’arribada i a la sortida del centre i del pati, abans i després de cada àpat, abans i 

després d’anar al WC, i abans i després de fer servir els dispositius informàtics 

comuns, es faran les següents accions: 

 

 

• Es posarà sabó i tovalloles d’un sol ús a tots els lavabos del centre que estan situats a 

l’interior de cada aula. 

 

• Es posaran dispensadors de gel hidroalcohòlic a les diferents entrades del 

centre, a la porta d’entrada al pati, a la porta d’entrada al menjador, a 

Secretaria, a la sala de professorat, a l’entrada de totes les aules, als despatxos dels 

diferents departaments i a Direcció. 

 

• El professorat haurà de controlar que tot l'alumnat es renti les mans amb 

hidrogel quan entra i surt del centre, del menjador i del pati, i abans i 

després de fer servir dispositius informàtics i altres eines, instruments i aparells 

d’us comunitari. 
 

 

 

Ventilació dels espais interiors 

 

Tots els espais que s’utilitzaran al centre han de tenir una bona ventilació. Fins que no 

arribi l’hivern les finestres i les portes de les classes i passadissos romandran obertes. 

 

 

Quan no sigui possible per la climatologia adversa s’obriran finestres i portes passadís: 

 

 

 
▪ Abans de l’entrada dels alumnes  ( 7.45 hores aules d’E.S.O i 8:45 hores aules 

d’Infantil i Primària  )  

▪ Després de la  sortida dels alumnes (17:00 hores ) 

▪  

▪ Durant el dia l’estona d’esbarjo i el temps de migdia ( 13:00 a 14:45 hores ) 

Els responsables d’obrir i tancar finestres i portes seran els professors i en el cas del 

menjador les monitores de l’empresa de catering 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neteja i desinfecció realitzada per l’empresa del servei de neteja 

 
 

L’empresa que realitza el servei de neteja del centre realitzarà el pla de neteja i 

desinfecció dels espais tenint en compte l’Annex 2 del document Pla d'actuació per 

al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. 

 
 

Aquest pla ha de preveure la neteja i desinfecció diària de: 

 

 

• Tots els elements que apareixen a la taula Espais comuns i equipaments de excepte 

grapadores i utensilis d’oficina, ordinadors, teclats i ratolins, telèfons i comandaments  

a distància, interruptors d’aparells electrònics i fotocopiadores. 

 
• El terra de les aules i les lleixes de les finestres. 

 

• El terra del menjador. 

 

 

• Els rentamans, inodors, terra i altres superfícies i cubells de brossa o compreses de 

tots els lavabos. 

 

 

Hi haurà un recurs de neteja en horari lectiu: 

 

a. Repàs de neteja de l’aula d’acollida i lavabo que el realitzarà la monitora 

d’aquest servei. 

 

b. Repàs de neteja del menjador desprès de cada àpat que el realitzarà el personal 

de l’empresa de monitors de menjador.



 

Neteja i desinfecció realitzada per membres de la comunitat educativa 

 

Els usuaris de diferents elements, aparells i utensilis del centre s’hauran de fer càrrec de 

la neteja i desinfecció cada cop que acabin de fer-los servir. Sistema de neteja 

Responsable 
 
 

Per poder realitzar les accions indicades a la taula anterior s’ha de disposar el 

següent: 

 

• Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica a les aules i espais comuns on hi ha 

ordinadors. 

• Hi haurà draps a la secretaria del centre per a que l’alumnat encarregat i el 

professorat els reculli a primera hora. Al final de cada dia es posaran contenidors al 

costat de les portes per a que es puguin dipositar els draps bruts. 

• Cada professor/a disposarà d’un dispensador de líquid desinfectant i un rotllo de 

paper. Al safareig de neteja hi haurà garrafes per poder reomplir els dispensadors de 

líquid desinfectant 

• Sempre que un alumne hagi de canviar d’aula o finalitzi les activitats lectives del dia, 

ha de netejar les superfícies del mobiliari que ha utilitzat. Per fer-ho el professor 

responsable de l’aula ruixarà les superfícies amb líquid desinfectant i l’alumnat passarà 

el paper de neteja per damunt la superfície. Per fer aquesta neteja es designaran 

alumnes encarregats als grups de Primària i ESO els quals aniran canviant 

setmanalment. 

• Per netejar els diferents dispositius i aparells electrònics i elèctrics, les eines i altres 

utensilis, s’ha d’humitejar el paper de neteja amb esprai corresponent i després 

passar-lo per la superfície a netejar. 



 

Gestió de residus 

 
Totes les papereres i contenidors del centre on es llencen residus han de tenir una 

bossa. El material d’higiene personal i de desinfecció de superfícies s’ha de llençar al 

contenidor de rebuig. En tots els espais del centre hi ha d’haver papereres o 

contenidors de rebuig. 

 

Materials i estris 

 

L’escola s’encarregarà de la compra i provisió de: 

 
• Dispensadors de solució hidroalcohòlica 

• Dispensadors de paper de WC, rotllos gegants de paper i de tovalloles d’un sol ús 

• Ampolles dispensadores de solució hidroalcohòlica i de líquid desinfectant 

• Solució hidroalcohòlica: gel i esprais 

• Dispensadors de sabó de mans 

 

La secretaria s’encarregaran de garantir que en tot moment hi hagi: 

 

• Gel hidroalcohòlic a consergeria per reomplir les ampolles dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 

 

L’empresa de neteja s’encarregarà de la provisió de: 

 

• Líquid desinfectant 

• Sabó de mans 

• Paper WC 

• Rotlles de paper per fer la neteja de les superfícies 

• Tovalloletes d’un sol ús 

• Garrafes per reomplir les ampolles de líquid desinfectant 



SEGUIMENT DEL PLA 

 
El seguiment del pla el realitzarà l’equip directiu, per fer-ho es demanaran les 

valoracions de diferents aspectes en les reunions de coordinació del professorat . 

 

Aspectes a valorar: 

 
1. Entrades i sortides 

2. Fluxos de circulació 

3. Neteja i desinfecció per part del servei de neteja i per part de la comunitat educativa 

4. Esbarjo 

5. Menjador 

6. Funcionament dels grups estables 

7. Funcionament de les matèries optatives de d’ESO 

8. Funcionament de la impartició de les matèries en grups no estables a l’ ESO 

9. Reunions de professorat telemàtiques 

10. Treball amb les aules virtuals en situació de no confinament 

11. Comunicació amb les famílies 


	Començarem el dia 14 de setembre a les 8:50 el nou curs escolar 2020-2021amb molta il lusió i esperança. Serà un curs diferent ple d’incerteses en el que anirem adaptant-nos tots i totes de la millor manera possible.
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