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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Rellevància de la pandèmia
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat
contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.
L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’alumne
fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu
inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa
adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.
L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la
salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més
desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge.
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien
de manera notable el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, alumnat, famílies,
persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per
fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats
permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.
La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari
on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha
calgut posar en pràctica mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit i amb
l’horitzó del descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es poden anar
succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència.
1.2. El Pla d’Organització
Aquest pla d’organització respon a les instruccions del Departament d’Ensenyament per a l’Organització del centres educatius
per al curs 2021-22 en el marc de la pandèmia per COVID-19.
En aquestes instruccions s’estableixen els diferents criteris i estratègies que han de regir en l’organització del curs per tal de
garantir, d’una banda, la qualitat en l’ensenyament i, d’altra banda, la seguretat de tots els membres de la comunitat
educativa. Aquests criteris es poden resumir en:
•
•
•
•
•
•
•

Acció educativa de qualitat i equitat
Màxima presencialitat de tot l’alumnat
Estabilitat dels grups d’alumnes
Organització de les activitats de cada grup en un únic espai referent
Mínim contacte entre grups
Contacte amb el mínim nombre de docents possible
Flexibilitat de la programació en previsió d’un possible nou confinament

Per tant, l’objectiu d’aquest pla és definir una organització del centre on, malgrat la pandèmia, tot l’alumnat pugui seguir la
seva educació amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, amb el risc mínim assumible, i de manera que el
centre pugui també contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i contactes si es donés el cas.
Totes les mesures proposades en aquest pla seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat de l’entorn,
definint un marc que sigui fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic.
En tot moment l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus garanteix el compliment de les mesures de
seguretat establertes per les respectives autoritats.
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2. EL PLA D'ORGANITZACIÓ
2.1. VALORS EN QUE ES BASA LA PROPOSTA
2.1.1. Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa —incloses
les famílies—, els centres educatius han de continuar sent espais on l'activitat educativa es pugui dur a terme d'una manera
segura i confortable.
Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19,
especialment pel que fa a l'afectació clínica que desenvolupen.
2.1.2. Salut
La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als departaments
d'Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos
i contactes.
2.1.3. Equitat
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, les persones pertanyents a
col·lectius de major vulnerabilitat, van patir —o n'estan patint— les conseqüències d'una manera més acusada. L'assistència
als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa
la bretxa digital i cognitiva existent entre alumnes.
Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat sense renunciar a la seguretat d'alumnes i personal docent i no
docent dels centres educatius.
2.1.4. Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, aquestes mesures
s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i dels avenços en el pla de vacunació i en la
immunitat de grup.
2.2. EL CURS 2021-2022
Comencem el curs 2021-2022 amb tota l’experiència del curs anterior i amb el coneixement acumulat sobre la infecció pel
coronavirus SARS-CoV-2 al nostre país i arreu del món.
Durant el curs escolar 2020-2021 es van contagiar a nivell de tot Catalunya menys d’un 6% d’alumnes i professionals. El
78,3% dels casos no van coincidir amb cap altre cas positiu en el mateix grup de convivència estable (GCE) en els següents 10
dies del diagnòstic. A més, quan hi va haver algun altre cas en el mateix GCE en els 10 dies següents, un 62,2% de les
vegades només va ser un altre cas. Pel que fa a la mitjana de casos secundaris, en tots els trimestres va ser menys de 2, amb
un descens important al llarg del curs.
L'1 de setembre de 2021, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus obrirà les portes per tal d'encetar
el curs 2021-2022. La convivència al centre s'establirà segons els paràmetres que s'estableixen en el present document i
l'equip directiu que el redacta es compromet a exigir-ne el compliment i a fer-ne el seguiment.
El curs 2021-2022 s’inicia amb un percentatge molt alt de vacunació entre el personal dels centres educatius (91,5% de
cobertura amb primera dosi, i 88,5% de pauta completa, en data 1 de setembre de 2021) i amb un 31,4% d’alumnes d’entre
12-19 anys vacunats (aquest percentatge es preveu que augmenti considerablement durant el mes de setembre). El curs també
comença amb un impacte molt important de la cinquena onada de la variant delta del virus. Aquesta variant s’ha mostrat molt
més infecciosa i afecta especialment la població infantil i juvenil.
Durant el curs 2021-2022 hi ha prevista al centre l'afluència següent :
• Nombre de professionals (docents i no docents) que faran atenció presencial al centre: 21 docents més 5
professionals no docents.
• Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre: 285 alumnes (120 amb una presència de 5 dies a la
setmana i 165 amb una presència variable entre 1 i 2 dies setmanals).
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2.2.1. Alumnat
L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d'educació infantil fins als ensenyaments
postobligatoris.
En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un grup estable existent.
2.2.2. Personal del centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre, per tal d’identificar el personal que podrà
participar en les activitats presencials, ha informat a tot el professorat i personal d’administració i serveis de la necessitat de
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de la
Diputació de Tarragona per valorar si poden estar en contacte amb l'alumnat.
Les condicions de risc engloben les malalties cròniques com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o
pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial
consideració.
2.2.3. Definicions
(D’acord amb el document Procediment d’actuació enfront d’infeccions per nou coronavirus SARS-CoV-2):
Cas sospitós
• Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós fins que no s’obté el resultat de la PCR o del test d’antígens
ràpid (TAR). Si la persona va presentar una prova diagnòstica d’infecció activa fa més de 90 dies, s’ha de considerar
un cas sospitós de reinfecció.
Cas confirmat amb infecció activa
• Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb TAR, PCR o una altra tècnica molecular equivalent a
amplificació mitjançant transcripció (TMA) positiva.
• Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que no hagi passat la infecció en els 90 dies previs.
Cas confirmat amb infecció resolta
• Persona asimptomàtica no vacunada, a la qual s'ha descartat una infecció activa amb resultat positiu d’IgG per
serologia d’alt rendiment, capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat
en una persona asimptomàtica no vacunada.
Casos probables
• Pacients amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb covid-19, amb resultats
de PCR o de TAR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos amb PCR no
concloent. També cal considerar com a cas probable si hi ha una alta sospita clinicoepidemiològica amb prova
diagnòstica repetidament negativa (almenys una PCR) i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada amb tècniques
serològiques d’alt rendiment.
Cas descartat
• Cas sospitós amb PCR negativa o TAR negatiu en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un
cas confirmat.
Contacte estret
• En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que formen part d’un grup de
convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix centre educatiu). S’ha de considerar el
període que va des de les 48 hores prèvies a 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 s’han de buscar des de les 48 hores
prèvies a la data en què es va fer la PCR (que ha estat positiva).
Per tant, els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets independentment que portin mascareta.
També es consideren contactes estrets els tutors o tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el cas del
professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix que hi hagi hagut un contacte sense protecció
durant més de 15 minuts i a menys de dos metres per poder definir un contacte estret. Per tant, a partir de la
secundària, només s’ha de considerar contacte estret el o la docent que no portés mascareta en la
interacció amb el cas positiu.
Aïllament
• Fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona diagnosticada de covid-19. En els casos que no
requereixen atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorren almenys 72 hores des de la resolució de la

4

febre i del quadre clínic, i en tot cas ha de ser d’un mínim de 10 dies a comptar 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 durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tots els contactes estrets se’ls ha de
fer 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 desè dia. Des del desè dia fins al catorzè, cal parar una atenció especial a la possible
aparició de símptomes; si n’apareixen, cal posar-se en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-ne.
Pauta de vacunació completa
• Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:
• han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o
Janssen);
• ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des que la
va rebre, el mateix període mínim establert per a les segones dosis);
• pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia.
Grup de convivència estable (GCE)
• Es tracta d’un grup estable d'alumnes, que inclou el tutor o tutora assignats (en el cas de l’educació infantil i
primària), 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, sempre que facin la major part de la
jornada laboral en aquest grup (és el cas, per exemple, de vetlladores del GCE o d’auxiliars d’educació especial). Cada
docent o 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 ells, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual
(especialment 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...). D’aquesta manera, si es dona un cas positiu es pot evitar que els contactes esporàdics també
hagin d’aïllar-se.
Referent covid del centre educatiu (RECO)
• És un professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que té un paper clau a l’hora de contenir i identificar els
brots de la infecció. S’encarrega, d’una banda, d’identificar elscontactes estrets escolars (tant de la classe com de
les activitats extraescolars que tenen lloc dins del centre educatiu); de l’altra, de la coordinació amb la direcció de
cada centre educatiu per al procés de covid-19. També té un paper important, ja que hi dona suport, en les
estratègies de cribratges que, si escau, es poden establir en els seus centres de referència. Ha de treballar de forma
molt coordinada amb el centre educatiu, l’equip d’atenció primària i el servei de vigilància epidemiològica territorial
(SVET), que és qui decideix com actuar en cada centre educatiu.
2.2.4. Espais
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre, ha analitzat els espais disponibles per a
organitzar el curs 2021-2022 amb les activitats presencials, tenint en compte que es realitzaran grups el més estables
possibles de convivència, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat romandrà quasi sempre en el
mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent.
Però donada la diversitat de les nostres disciplines és totalment impossible garantir aquesta possibilitat al 100%, doncs en
alguns casos alumnat i docents hauran de canviar d'espai diverses vegades al dia. S'ha procurat que, si algú s’ha de moure
sigui el docent.
Per aquest motiu, cada grup classe tindrà un aula de referència, amb un nombre entre 15 i 22 alumnes per grup, i en tot
moment es disposarà d’un aula complementària (en el nostre cas la biblioteca del centre) per si fos necessari el seu ús per tal
de garantir el distanciament físic indicat per les autoritats competents.
El centre disposa tant d’equipaments informàtics per a cada alumne com xarxa WIFI i connexió telemàtica, i ha format al
professorat per poder desenvolupar les classes d’aquesta manera. A més el centre proporcionarà a tots el seu alumnat les
llicències de programari necessàries per poder realitzar la formació pràctica corresponent i que aquests les puguin fer servir de
manera remota.
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2.2.5. Requisits d’accés als centres educatius
L'alumnat (donat que tots són majors de 18 anys) han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, el seu estat de salut i
comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més
freqüents de la covid-19:
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre o febrícula > 37,5ºC
Tos
Dificultat per respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar
símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta
causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.
Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i hagin tingut una
infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos
sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.
Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid-19 no poden
anar al centre escolar.
Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els
darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions següents:
•
•
•
•

Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge
poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).
Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular
perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte estret d’alguna
persona diagnosticada de covid-19.

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o professionals de l’àmbit
educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els
fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels
convivents d’un cas positiu.
En cas que un 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, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una
banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al centre
educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu
estat vacunal si té 12 anys o més de 12.
2.3. OCUPACIÓ D'AULES
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre, han analitzat tots i cadascun dels espais amb
els càlculs pertinents tant a nivell de distanciament social com de ventilació dels mateixos.
El resultat del esmentats càlculs reflecteixen una ocupablilitat de cada espai que es detallen a continuació:
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2.4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits d’entrada i sortida amb senyalització i
l’organització de la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:
2.4.1. Organització de les entrades i sortides
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es realitzaran en diferents horaris i de
forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents
accessos a la instal·lació, tal i com es detalla en l'apartat 2.5.2..
L’entrada es realitzarà per l’accés principal al centre del Carrer del Vent nº 6, de les 2 portes al centre la de l'esquerra estarà
senyalitzada com a porta d'accés i la de la dreta com a porta de sortida, amb espai suficient per entrar en filera d'una persona.
Tan en horari de matí com de tarda l'entrada i la sortida del centre pel carrer del Vent serà exclusiu per l'alumnat, docents i
treballadors de l'Escola d'Art i Disseny, doncs tota persona que ocupi l'Escola Conservatori efectuarà la seva entrada i sortida
pel Carrer Sant Jaume.
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2.4.2. Circulació dins del centre
Les escales de l'edifici seran de dos sentits de circulació per a tots els ocupants de l'edifici, tal i com han funcionat sempre.
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre senyalitzarà sobre els graons de les escales i
amb cartells i Infografia adequada el costat de l'escala que caldrà utilitzar en sentit ascendent i descendent.
Es recomanarà la utilització dels ascensors en els casos estrictament necessaris i, mai utilitzar l'ascensor amb grups superiors
a 3 persones.
Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i
mantenir la distància física.
Així mateix per circular dins del centre caldrà fer-ho amb mascaretes, i en els passadissos es disposaran de dispensadors de
gel hidroalcohòlic així com als lavabos del centre.
2.5. ORGANITZACIÓ DE L'ACCIÓ EDUCATIVA
El centre disposa dels espais suficients , tant generals com específics, per desenvolupar les activitats teòriques i pràctiques i
no serà necessari aplicar la modalitat híbrida, per tant, el nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació
que assistirà presencialment al centre serà del 100%.
• Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment del curs 2021-2022,
l’organització de grups d’alumnes i del professorat proporcionat pel centre garantirà que tot l’alumnat disposi de
connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per poder treballar des de casa en modalitat
telemàtica.
La relació i comunicació entre alumnat i professors es realitzarà a través de les eines i plataformes que s’han fet servir en el
desenvolupament de l’activitat d’aprenentatge i avaluació del curs 2020-2021:
• Plataforma Meet.Google (aules virtuals vinculades a cada assignatura de Google Classroom) per la comunicació
síncrona: realització de classes, tutories grupals o individuals amb estudiants, realització de presentacions oral del
treball fet per l'alumnat, realització d’entrevistes d’avaluació, etc. Concretament l'escola disposarà durant tot el curs
2021-2022 del paquet Google Site qu garanteix la conectivitat vinculada únicament a un compte Gmail per part de
l'alumnat.
• Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
• Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació
d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.
2.5.1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Els espais que ocuparan cada grup-classe seran el més estables i fixos possibles. Tot i així hi haurà mobilitat d'aules en algun
moment de la jornada lectiva.
• Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes mesures. La distància
o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup.
• Quan fem subgrups o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja
d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la
mascareta. Es recomana que es minimitzin els grups d’optatives amb alumnat de diferents grups estables, i sempre
que sigui possible, els agrupaments s’organitzin per a mantenir l’estabilitat del mateix alumnat.
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022, amb el detall del nombre màxim
d'alumnes per grup-classe, els docents que estaran en contacte amb cada grup-classe i les aules que ocuparan:
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
GRUPS
ALUMNES

DOCENTS

ESPAI

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ (PIDOD)
1er. curs

17

2on. curs

17

Alèxia Buyó
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Pere Folch
Yuri Español
Mireia Calaf
Asun Vidal
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca
Alèxia Buyó
Pilar Bruned
Asun Vidal
Ignacio Álvarez
Jordi Bergadà
Janet Fortuny
Mireia Calaf
Xavier Monje
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca

Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 10

Jordi Bergadà
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Pere Folch
Yuri Español
Mireia Calaf
Asun Vidal
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca
2on. curs
17
Pilar Bruned
Ignacio Álvarez
Lídia Porcar
Janet Fortuny
Pere Folch
Juan José Ucha
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca
GRÀFICA AUDIOVISUAL; Perfil Professional INFOGRAFIA 3D
1er. curs
17
Jordi Alentorn
Lídia Porcar
Janet Fortuny
Yuri Español
Pere Folch
Eva Salás
Mar Muñoz
Anna Gispert
2on. curs
17
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Lídia Porcar
Janet Fortuny

Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 10

ARTQUITECTURA EFÍMERA
1er. curs

17

10

Torn de tarda
Aula 01
Aula 02
Aula 05
Aula 07
Aula 08

Torn de tarda

Torn de tarda
Aula 01
Aula 02
Aula 04
Aula 07
Aula 08
Aula 09
Torn de tarda
Aula 01
Aula 03
Aula 04
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Torn de matí
Aula 01
Aula 05
Aula 07

Anna Gispert
Joaquim Zaragoza
ANIMACIÓ; Perfil Professional VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS
1er. curs
17
Pilar Bruned
Alex Basterra
Josep Santacruz
Janet Fortuny
Mireia Calaf
Mar Muñoz
Anna Gispert
2on. curs
17
Pilar Bruned
Alex Basterra
Josep Santacruz
Lídia Porcar
Xavier Llorach
Joaquim Zaragoza

Torn de matí

Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 10
Torn de matí
Aula 02
Aula 05

CURSOS MONOGRÀFICS I DE FORMACIÓ
GRUPS
INICIACIÓ A LA PINTURA

ALUMNES
DOCENTS
15
Pere Folch

TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I SISTEMES D’ESTAMPACIÓ

15

Pere Folch

IL.LUSTRACIÓ: TÈCNIQUES I PROCESSOS
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (A)
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (B)
FOTOGRAFIA DIGITAL

15
15
15
15

Eva Salás
Eva Salás
Eva Salás
Mar Muñoz

CURS DE PACK ADOBE

15

Mar Muñoz

HISTÒRIA DE L’ART (A)
HISTÒRIA DE L’ART (B)
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS CFGS D’ADP (A)

15
15
15

CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS CFGS D’ADP (B)

15

Pilar Bruned
Pilar Bruned
Janet Fortuny
Pere Folch
Jordi Bergadà
Lídia Porcar
Janet Fortuny
Pere Folch
Jordi Bergadà
Lídia Porcar

Torn de matí

ESPAI
Aula 04
Aula 9
Aula 04
Aula 10
Aula 10
Aula 10
Aula 10
Aula 03
Aula 08
Aula 03
Aula 08
Aula 05
Aula 06
Aula 05

Aula 05

(*) L'aula ressaltada en negreta serà la d'ús preferent per cada grup-classe.
2.5.2. Organització d’horaris d’entrada i sortida
L’entrada es realitzarà per l’accés principal al centre del Carrer del Vent nº 6, de les 2 portes al centre la de la dreta està
senyalitzada com a porta d'accés i la de la esquerra com a porta de sortida, amb espai suficient per entrar en filera d'una
persona.
Les entrades i sortides del centre, així com les entrades i sortides per esbarjo (donat que no tenim pati i l'alumnat surt del
centre), es realitzaran sempre de forma més esglaonada possible per aquests grups de convivència estable. Així tindrem:
•
•

Hora d’entrada pels grups de convivència dels primers cursos de CFGS de torn de matí a les 8:20 hores, i de sortida a
les 15:00 hores i pels segons cursos de CFGS de torn de tarda a les 8:30 hores, i de sortida a les 15:10 hores.
Hora d’entrada pels grups de convivència dels primers cursos de CFGS de torn de tarda les 15:20 hores, i de sortida
a les 21:00 hores i pels segons cursos de CFGS de torn de tarda a les 15:30 hores, i de sortida a les 21:10 hores.
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•

Hores esglaonades en funció de l'horari pels grups de convivència dels Cursos Monogràfics i de Formació de torn de
tarda.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
GRUPS
ACCÉS

ENTRADA

SORTIDA

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ (PIDOD)
1er. curs
Carrer del Vent
15,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
15,30 h.
ARTQUITECTURA EFÍMERA
1er. curs
Carrer del Vent
15,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
15,30 h.
GRÀFICA AUDIOVISUAL; Perfil Professional INFOGRAFIA 3D
1er. curs
Carrer del Vent
8,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
8,30 h.
ANIMACIÓ; Perfil Professional VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS
1er. curs
Carrer del Vent
8,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
8,30 h.

GRUPS
ACCÉS
INICIACIÓ A LA PINTURA
Carrer del Vent
TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I SISTEMES D’ESTAMPACIÓ Carrer del Vent
IL.LUSTRACIÓ: TÈCNIQUES I PROCESSOS
Carrer del Vent
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (A)
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (B)
FOTOGRAFIA DIGITAL
CURS DE PACK ADOBE
HISTÒRIA DE L’ART (A)
HISTÒRIA DE L’ART (B)
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS CFGS D’ADP (A)

Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent

CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS CFGS D’ADP (B) Carrer del Vent

21,00 h.
21,10 h.
21,00 h.
21,10 h.
15,00 h.
15,10 h.
15,00 h.
15,10 h.
ENTRADA
16,30 h.
16,30 h.
16,00 h.
18,30 h.
16,30 h.
18,00 h.
16,30 h.
16,30 h.
19,30 h.
19,30 h.
16,30 h.
17,30 h.
17,30 h.
17,30 h.

SORTIDA
18,30 h.
18,30 h.
18,00 h.
20,00 h.
18,00 h.
19,30 h.
18,30 h.
18,30 h.
20,30 h.
20,30 h.
20,30 h.
21,00 h.
20,00 h.
21,00 h.

CURSOS MONOGRÀFICS I DE FORMACIÓ
2.5.3. Organització de l’espai de descans
El nostre centre no disposa de pati ni d'espai d'esbarjo pròpiament dit. Els nostres alumnes són TOTS majors d'edat i a les
hores de descans entre classes, que reflecteixen els seus respectius horaris, o bé surten del centre per passar aquesta estona
en carrers o places del voltant, o bé resten al centre en la mini-zona a la primera planta habilitada com a cafeteria amb
màquines dispensadores menjar, begudes i café.
El curs 2021-2022 aquesta zona de la primera planta estarà de nou habilitada. Les màquines expenedores tornaran a estar
opertives.
Per poder garantir que l'alumnat que no vulguin sortir del centre tingui una zona de descans, s'habilitarà a més de la mini-zona
a la primera planta habilitada com a cafeteria, un espai amb taules i cadires que respectaran el distanciament social a l'Espai
Llimoner (la sala polivalent del centre), però on no estarà permés menjar.
Els conserges seran els encarregats de la neteja i desinfecció de taules i cadires d'aquest espai després de cada sessió de
descans entre classes per algun grup-classe.
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2.5.4. Relació amb la comunitat educativa
La relació que l'escola manté amb el nostre alumnat, al tractar-se de majors d'edat en la seva totalitat, no contempla trobades
amb la família sinó que és l'acció tutorial la que permet a l'alumne estar al dia del seu progrés dins del centre tant a nivell
acadèmic com convivencial.
Tot i així a nivell de comunicació es tindran en compte els següents punts:
• Es preveuen les sessions del Claustre de professors i del Consell Escolar i de la resta de reunions necessàries pel bon
desenvolupament de l'acció educativa de forma presencial sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i
les autoritats sanitàries i competents en la matèria o permetin. En aquest cas es respectaran sempre les mesures de
prevenció i seguretat vigents en cada moment. (Aquestes reunions resten reflectides en el Calendari escolar del curs
2021-2022).
• Si aquest format de reunions no fos possible s'utilitzaria qualsevol del mitjans de comunicació a distància esmentats
anteriorment:
• Plataforma Meet.Google (aules virtuals vinculades a cada assignatura de Google Classroom) per la
comunicació síncrona: realització de classes, tutories grupals o individuals amb estudiants, realització
de presentacions oral del treball fet per l'alumnat, realització d’entrevistes d’avaluació, etc.
Concretament l'escola disposarà durant tot el curs 2021-2022 del paquet Google Site qu garanteix la
conectivitat vinculada únicament a un compte Gmail per part de l'alumnat.
• Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
• Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació
d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.
• El procediment de difusió, informació i comunicació amb l'alumnat (sempre que no sigui possible presencialment) per
qualsevol qüestió relacionada amb la seva formació es realitzarà mitjançant qualsevol del mitjans de comunicació a
distància esmentats anteriorment.
• Des del primer dia de curs es procurarà fer formació adreçada a l'alumnat respecte a l’ús de les eines de comunicació
escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre (sempre des de la perspectiva de l’usuari
bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir l'alumne (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de
referència al centre que els pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de
confinament).
La Direcció del centre aposta clarament per l’atenció personalitzada de l’alumnat, de forma que cada grup classe disposarà
d’un tutor o tutora per poder facilitar l’acompanyament i el suport que requereixin, garantint la seva fidelització i també poder
atendre les seves necessitats formatives de l’àmbit acadèmic i professional, programant i concertant entrevistes periòdiques
amb l’alumnat i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats, dedicant una atenció especial a l’alumnat vulnerable,
acompanyant de forma personalitzada la seva activitat formativa des de l’inici.
La finalitat d’aquesta atenció serà l'acompanyament educatiu i/o emocional personalitzat de l’alumnat, especialment el
d’aquells estudiants que hagin tingut més dificultats amb la gestió del treball no presencial durant el període de confinament.
De manera general aquesta atenció es portarà a terme a les instal·lacions, fent ús de les sales habilitades a tal efecte. Aquesta
atenció personalitzada es farà amb 1 alumne i/o família per sessió, i prèviament s’haurà de convenir la data i l’hora per
gestionar la reserva de l’espai amb antelació, i així garantir que s’hagin fet les accions de neteja i desinfecció amb
antelació a l’inici de la sessió, i just en acabar la mateixa.
2.5.5. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern.
En relació a les reunions dels diferents òrgans de govern del centre la previsió és la següent:
•

Reunions del Claustre de professorsr: Es preveuen les sessions del Claustre de professors de forma presencial sempre
que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la matèria o permetin. En
aquest cas es respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada moment.
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•
•

•

•

Reunions del Consell Escolar: Es preveuen les sessions del Consell Escolar de forma presencial sempre que la situació
de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la matèria o permetin. En aquest cas es
respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada moment.
Reunions de l'Equip Directiu: L'equip directiu del centre està format per 3 membres, Director, Cap d'estudis i
Secretari Acadèmic. Per aquest motiu es preveuen les seves reunions de caràcter setmanal de forma presencial
sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la matèria o
permetin.
Reunions de Coordinació de Cicle: En aquest cas, igualment que amb les reunions del Consell Escolar es preveuen de
forma presencial sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la
matèria o permetin. En aquest cas es respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada
moment.
Juntes d'Avaluació: En aquest cas, igualment que amb les reunions del Consell Escolar es preveuen de forma
presencial sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la
matèria o permetin. En aquest cas es respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada
moment.

Si aquest format de reunions no fos possible s'utilitzaria Plataforma Meet.Google.
2.6. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
La Diputació de Tarragona i l'Equip Directiu del centre difondrà entre el personal treballador els protocols i els nous
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la
salut de l'alumnat així com del personal docent i no docent.
La Direcció ha disposat la col·locació de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció,
sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.
2.6.1. Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general,
amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que
tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5
metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).
Es minimitzaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del
centre es faran de manera esglaonada i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà
responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. No es permetrà que pares, mares i altres acompanyants no
pertanyents a la comunitat educativa accedeixin a l’interior del recinte escolar.
2.6.2. Rentat de mans
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l'alumnat així com del personal docent i no docent. Sobre
l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou
coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal
potenciar la higiene de mans.
En el cas de l'alumnat, es requerirà rentat de mans:
• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
• A l'entrada al centre sempre que s'hagi sortit per esbarjo o qualsevol altre motiu durant la jornada lectiva.
• Abans i després d’anar al WC.
• Abans i després de qualsevol activitat extraordinària o sobrevinguda.
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb l'alumnat.
• A l'entrada al centre sempre que s'hagi sortit per descans o qualsevol altre motiu durant la jornada lectiva.
• Abans i després d’anar al WC.
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.
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En tots els lavabos així com en els passadissos del centre hi hauran disponibles dispensadors de solució hidroalcohòlica i en
tots els lavabos es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús.
2.6.3. Mascaretes
Segons l’OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els
diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
• Com que l'alumnat que assistirà al centre tindrà una edat sempre superior als 18 anys, entra en el col·lectiu que el
Departament d'Educació assenyala com a no indicat per l'ús i, si hi ha dificultat per fer complir les mesures de
distanciament caldria indicar-la. Tot i això, la Direcció indica el seu ús sempre que estigui fora de l’aula i el tipus de
mascareta serà higiènica amb compliment norma UNE.
• En el cas del personal docent i no docent en tots els casos estarà indicada i el tipus de mascareta serà higiènica amb
compliment norma UNE.
Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que l'alumnat assisteixi al centre amb
mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
2.6.4. Pla de neteja, desinfecció i ventilació
Pel que fa a les pautes de ventilació, i tenint en compte que tots els espais del centre disposen de sistema de climatització i
ventilació forçada, en tot cas es tindran en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document
Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.
A més, per una correcta ventilació de les aules acompanyades per la climatització i ventilació forçada, de manera intermitent
s’obriran les finestres i les portes es deixaran sempre obertes.
Pel que respecta a la neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les
recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
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. Per a la neteja es poden usar els detergents
tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de
cada producte.
Es realitzarà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada (o abans del començament de la jornada) i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.
Tenint en compte:
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar
en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20
ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels
lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció
eficaç.
• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %,
barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de
96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %).
• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb
aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús
ambiental.
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Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) s’utilitzaran tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de
70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1
vegada al dia.
Les actuacions de neteja i desinfecció tindran especial incidència en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú
que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre
diferents alumnes si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material.
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.
• Baranes i passamans, d’escales i ascensors.
• Taules.
• Cadires.
• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
• Aixetes.
• Lavabos. S’assegura la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.
• Altres superfícies o punts de contacte freqüent.
Si en alguna de les activitats s’empra algun tipus de material, aquest no podrà ser compartit entre diferents persones si no
se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada persona utilitzi el seu propi material.
Concretament al centre es realitzaran 4 tipus d'activitats de neteja i desinfecció:
1. Neteja i desinfecció general de totes les dependències del centre realitzada per els/les professionals de l'empresa que
per contracte establert amb la Diputació de Tarragona té encomanada aquesta tasca. Aquestes operacions es durà
a terme diàriament en l'horari habitual de neteja del centre, entre 6,30 h. i 8,30 h. del matí.
2. Desinfecció de les taules, cadires i altres estris de l'àmbit de treball dels professors i alumnes a l'aula, així com la
sala de professors realitzada per els/les professionals de l'empresa que per contracte establert amb la Diputació de
Tarragona té encomanada aquesta tasca. Aquestes operacions es durà a terme diàriament en l'horari entre 13,30 i
15,30 del migdia.
3. Desinfecció de la taula, cadira i altres estris de l'àmbit de treball dels professors a l'aula, realitzada per cadascun
dels professors abans de cada sessió de treball en una aula o taller diferent a la de la seva darrera sessió. Si el grupclasse canvia d'aula però el professor roman a la mateixa no serà necessària aquesta desinfecció.
4. Desinfecció de la taula, cadira i altres estris de l'àmbit de treball de cada alumne a l'aula, realitzada per cadascun
dels alumnes abans de cada sessió de treball en una aula o taller diferent a la de la seva darrera sessió. Si el
professor canvia d'aula però el grup-classe roman a la mateixa no serà necessària aquesta desinfecció.
Aquestes activitats de neteja i desinfecció es duran a terme a cada aula segons els horaris que es detallen a continuació:
1-2
3
4

Activitat de neteja i/o desinfecció realitzada per els/les professionals de neteja
Activitat de desinfecció realitzada pels professors
Activitat de desinfecció realitzada pels alumnes
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2.7. CALENDARI I HORARIS
El nostre horari per a CFGS es divideix en torn de matí, de les 8,30 hores fins les 15,10 hores, i en torn de tarda, de les 15,20
hores fins les 21,10 hores.
El nostre horari per a Cursos Monogràfics i de Formació s'estructura integrament en torn de tarda, de les 15,20 hores fins les
21,10 hores.
En tots els casos però, l'horari podrà ser flexible i diferent de l’horari establert per l’ordre de calendari. El centre romandrà
obert des de les vuit del matí fins les deu de la nit.
2.7.1. Calendari del curs 2021-2022
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2.7.2. Horaris dels Cicles Formatius de grau Superior
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2.7.3. Horaris dels Cursos Monogràfics
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2.8. SERVEI DE TRANSPORT
El centre no ofereix cap servei de transport al seu alumnat. L'alumnat arriba al centre a través del transport públic o privat
propi.
2.9. MENJADOR
El centre no ofereix cap servei de menjador al seu alumnat.
2.10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
Les activitats extraescolars i complementàries venen establertes en el Pla Anual del Centre, que serà validat pel Consell
Escolar el dia 9 de setembre de 2021.
Aquest curs 2021-2022, s'explicitarà en cadascuna de les activitats extraescolars i complementàries les mesures necessàries
a adoptar en quant a prevenció i seguretat.
Les activitats extraescolars i complementàries quan suposin una barreja d’alumnat dels diferents grups estables, caldrà fer-les
aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.
Caldrà preveure que el trasllat de l'alumnat des de l’aula del grup estable al lloc de l’activitat extraordinària i viceversa, es
realitzi sota les mesures de protecció i prevenció vigents en cada moment. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà
portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat.
2.11. CONCRECIONS PER ELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
En funció de la matrícula d'alumnat de nou ingrés als primers cursos de GFGS (i amb l'afegitó als grups de l' alumnat repetidor
d'algun Mòdul o Unitat Formativa) s'establirà si en algun cas concret cal aplicar algun model híbrid.
La previsió que fa l'Equip Directiu que això passi és bastant remota. Si així passes es garantirà que en presencialitat l’alumnat
faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat.
També s'aprofitaria que en no presencialitat l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts
per mitjà de tots els recursos possibles.
Com la previsió és de presencialitat al 100%, si calgués aplicar algun model híbrid, s'indicarà l’organització pedagògica dels
cursos, el percentatge d’assistència al centre i quina organització es preveu (dies alterns, franges...) un cop finalitzada la
matrícula ordinària als CFGS el dia 31 de juliol de 2021.
En el marc d'un possible confinament d’un grup, o de tot el centre s'adoptaran els protocols que contemplen:
•
•
•

Continuïtat de l'ensenyament-aprenentatge en model no presencial de les matèries que cada Coordinació de Cicle
consideri imprescindibles per l'aconseguiment de les competències e cada nivell educatiu.
Establiment de treballs transversals entre Mòduls que cada Coordinació de Cicle consideri possibles i necessaris per
l'aconseguiment de les competències e cada nivell educatiu.
Estetègies pel manteniment del contacte amb l’alumnat, amb les eines telemàtiques esmentades anteriorment:
• Plataforma Meet.Google (aules virtuals vinculades a cada assignatura de Google Classroom) per la
comunicació síncrona: realització de classes, tutories grupals o individuals amb estudiants, realització de
presentacions oral del treball fet per l'alumnat, realització d’entrevistes d’avaluació, etc. Concretament
l'escola disposarà durant tot el curs 2021-2022 del paquet Google Site qu garanteix la conectivitat vinculada
únicament a un compte Gmail per part de l'alumnat.
• Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
• Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació
d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.
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2.12. GESTIÓ DE CASOS
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el consegüent aïllament, juntament amb
la detecció de contactes estrets, són algunes de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al
màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.
Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre educatiu:
• cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el director o la directora del
centre educatiu.
•

sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una mascareta quirúrgica tant a la
persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– com a la persona que l’acompanya perquè es tracta d’un
menor o d’una persona amb un estat de salut que no permet deixar-la sola;

•

si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, persones amb
dificultats per treure’s la mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable
l’ús), la persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una
mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc
d’aquest material per a les situacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI) per atendre un cas sospitós;

•

si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt
freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061.

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions següents:
• Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant o adolescent perquè
vingui a buscar-lo.
• Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un menor) que contacti amb el seu
centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es
facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
Si 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, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
2.12.1. Centre d’atenció primària
El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels símptomes i
decidirà, si escau, la realització d’un test PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR). Aquesta prova, sempre que sigui possible, s’ha
de fer en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes, tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de
casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2:
“A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà preferentment un test antigènic ràpid en les
primeres 24 hores, sempre que els símptomes siguin de 5 dies o menys. Si els símptomes fossin de més de 5 dies o
no es disposa de TAR, es farà una PCR”.
En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha d’indicar l’aïllament domiciliari de la
persona atesa fins que obtingui el resultat de la prova (s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents
en edat escolar que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que no estiguin vacunats
amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies.
En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el seguiment del cas i Salut ha de fer la
cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i identificar-los al programa CovidContacts.
Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, independentment de l’estat
vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de
vacunació o no:
• Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos: s’han de
fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com
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•

sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se
a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es
registri al sistema de dades de Salut/Educació.
Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que
es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a
causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR).

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada
en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de
fer.
Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi
dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt
centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament.
Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos no s’ha fet el
TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.
2.12.2. El referent covid del centre educatiu (RECO)
• Mitjançant el web Salut / covid escoles i del cens escolar, ha de fer el seguiment dels casos nous a les escoles que el
tenen de referència. S’ha d’encarregar de la comunicació amb el centre educatiu per concretar la data de la PCR dels
contactes estrets (entre el 4t i 6è dia del contacte estret), ja que els infants o adolescents han d’estar informats de
la data i l’hora en què es farà l’estudi de contactes. Es tracta d’una actuació protocol·litzada i, per tant, no és
necessària l’autorització de vigilància epidemiològica per programar els estudis de contactes estrets escolars. No
s’han de demanar llistes als centres educatius perquè tots els GCE estaran identificats al web pocs dies després que
comenci el curs.
• Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres educatius sobre la manera de procedir i els
circuits d’atenció. En cas que com a referent covid no pugui resoldre alguna consulta, ha de cercar dintre del CAP, un
referent assistencial sanitari, el o la professional que la pot resoldre.*
• Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de donar suport, si es requereix, al procés
de recollida de PCR al GCE i a la gestió dels resultats.
• Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per comprovar que s’han fet, que no hi ha casos
positius, i que es tenen tots els resultats de les proves diagnòstiques que s’han fet als alumnes.
• S’ha de comunicar de manera fluïda amb el centre educatiu per intercanviar informació.
• S’ha de coordinar amb el centre educatiu, l’equip d’atenció primària (EAP) - especialment amb la infermera de
referència que l’equip hagi designat - i Salut Pública.
* La infermera de referència del centre educatiu és qui ha de resoldre els dubtes sanitaris referents a la covid-19 que el
referent covid del centre educatiu no ha pogut resoldre.
2.12.3. Servei de vigilància epidemiològica territorial (SVET)
Té assignades les tasques següents:
• Cercar els contactes estrets de qualsevol àmbit i fer-los el seguiment adequat.
• Omplir la informació sobre què cal fer amb el GCE del cas confirmat al web covid escoles, perquè aquesta informació
arribi puntualment al RECO, al centre educatiu, i als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació de
Barcelona. Per a cada grup cal informar una de les opcions següents: obert / confinat / valorat i no cal acció
(perquè el centre educatiu, el RECO i els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona tinguin la
informació que el cas confirmat no ha estat contacte estret de la resta de GCE).
• Valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar un brot a la classe i als altres grups als quals pertany
la persona, i també indicar les mesures que cal prendre en cada situació. Des dels SVET es podran determinar
accions addicionals d’aïllament/quarantena segons l’estudi dels brots.
• Els gestors covid del SVET també han de coordinar-se amb l’atenció primària en relació amb la realització de les PCR
en contactes estrets.
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Mentre s’està esperant el resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes (s’ha fet PCR i no TAR):
• No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable.
• Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’infant o adolescent que estudien o treballen en un
centre educatiu i que no estan vacunats amb la pauta completa o han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que
així ho confirmi) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas.
Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament dels convivents. Per
tant, els membres de la família d’un contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer
quarantena fins que no es tinguin els resultats.
En el cas de les famílies que consulten un servei mèdic privat o una mútua, és responsabilitat del professional sanitari que ha
atès la sospita alertar el servei de vigilància epidemiològica territorial de referència de la persona que s’ha atès en el moment
en què es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats (vegeu l’annex 7 del Procediment d’actuació enfront
de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 per a la realització de PCR per a SARS-CoV-2. La família ho ha de
notificar al centre educatiu perquè es faci l’estudi de contactes (a través del SVET o del CAP de referència). Es faran arribar
les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.
La persona o la família del menor rep el resultat: si és negatiu, a través de l’aplicació La Meva Salut o d’un SMS. Si és positiu,
la comunicació la farà un professional sanitari.
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho comuniqui al servei de
prevenció de riscos laborals corresponent.
2.12.4. Quan es confirmi un cas positiu
• Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors legals dels infants del grup de
convivència estable que els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar la quarantena
domiciliària. Els han dir que evitin les sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre
educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos,
ja que en aquests dos supòsits no han de fer quarantena. Per informar-los es disposa de la carta de l’annex 2, on
s’especifica com s’ha de fer la quarantena amb els infants i s’informa les famílies d’on i quan es farà la prova al GCE.
•

En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre amb normalitat al centre
educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la
resta de grups de convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres possibles
contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden
fer activitats extraescolars). En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb transport escolar,
poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de seguretat, portar en tot moment la mascareta posada, i estar
separats més de 2 files de la resta d’infants que no pertanyin al mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants
s’han de distribuir al transport escolar asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE. Els contactes
estrets amb la pauta de vacunació completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent
les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat.

•

S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment de l’estat vacunal, amb la pauta
explicada a la pàgina 12 d’aquest document:
1. Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat la malaltia en els darrers 6
mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas positiu.
2. Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 dies del contacte. La presa
de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs centralitzats (el CAP de referència de l’escola, especialment
en entorns dispersos, o algun altre punt centralitzat) o en el mateix centre educatiu, segons convingui a
l’efecte de l’organització de l’atenció primària. El centre educatiu ha d’informar, sempre que sigui possible
abans que els alumnes marxin cap casa per iniciar la quarantena, i mitjançant la carta de l’annex 2, del lloc
on es farà la prova i també de la data i l’hora.
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•

Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan correctament vacunats o no
han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant
els 10 dies que dura el període d’incubació. Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot
allargar si surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del
contacte amb els nous casos positius.

•

Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només poden sortir-ne per anar a fer-se la
prova diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el
diagnòstic i descartar, si escau, que es tracti d’un cas positiu.

•

Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part dels contagis es produeixen en
l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no acompanyin els infants durant la presa de mostra, per tal de no
augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu.

•

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de les PCR d’aquest grup,
la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 dies des que van estar en contacte a l’aula per última vegada.

•

Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca d’autorització o per alguna altra raó, ha
de completar la quarantena igualment com la resta de membres del grup.

•

Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per PCR o TAR durant els 6
mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer quarantena.

•

En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas que dirigeix, pot decidir ampliar
l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin
detectat casos.

La comunicació entre salut pública, el centre educatiu, els serveis territorials d’Educació o, si escau, el Consorci d’Educació de
Barcelona i els RECO ha de tenir una coordinació fluïda. El servei de vigilància epidemiològica s’ha d’encarregar de l’estratègia
de control del brot, que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En tot cas, però,
la presa de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial d’un centre educatiu ha de ser el resultat
de la valoració que en facin l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa.
Sempre que es produeixi un cas positiu s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent mitjançant el serveis territorials
d’Educació corresponents o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona.
Sempre que s’hagin d’aplicar aïllaments o quarantenes a infants en possible situació de vulnerabilitat, l’ajuntament
corresponent ha d’activar l’àrea bàsica de serveis socials que té de referència. A l’hora de fer el seguiment del cas, l'atenció
primària de serveis socials s’ha de coordinar amb la persona referent de l'atenció primària de salut i amb la direcció del centre
escolar.
Si els serveis epidemiològics detecten un brot a un centre educatiu ho han de comunicar als centres i al serveis territorials
d’Educació o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona.
2.12.5. Tornada al centre educatiu
Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi remès la simptomatologia. En tots els
casos cal seguir les recomanacions que recull el document de no assistència al centre educatiu per malaltia
transmissible. De manera general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.
En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit ingrés hospitalari, que
hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys
10 dies des que van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels
símptomes.
No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu.
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2.12.6. Vincle amb l’atenció primària
Els centres educatius disposen dels referents covid (RECO), que s’encarreguen d’atendre i resoldre els dubtes que es plantegin
al centre educatiu i de proporcionar la informació i el suport necessaris. Si el referent covid del centre no pot resoldre algun
dels dubtes, els ha de traslladar a la infermera referent.
2.12.7. Actuació en cas de germans i/o familiars d’un cas
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència de símptomes compatibles i que
està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si
pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu,
poden reincorporar-se al centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que són contactes estrets han de seguir el
procediment general de gestió de casos de covid-19.
2.12.8. Gestió de casos del personal del centre educatiu
El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 90%), per la qual cosa la gestió de casos
en aquests professionals és lleugerament diferent a la del curs anterior:
• Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu no cal que facin quarantena,
sempre que siguin asimptomàtics.
• Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que estiguin vacunats: un TAR el
mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest efecte.
• Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte estret, i han de fer quarantena
durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR.
• Si la persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas sospitós, tret que tingui una clínica
molt suggestiva.
• Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha d’actuar com en qualsevol altre
cas positiu (vegeu la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front
a la pandèmia de covid-19).
• El personal del centre educatiu que no està vacunat i té un familiar convivent a l’espera del resultat d’una PCR
perquè és un cas sospitós (no si és un contacte o s’ha fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no
es conegui el resultat de la prova. Ara bé, no necessita una baixa laboral, sinó el document de deure inexcusable
que es pot descarregar des del Portal de centre.
• La unitat de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona analitzarà cada cas individualitzadament per tal de
valorar les actuacions a seguir.
2.12.9. La TRAÇACOVID
Les direccions dels centres educatius tenen la responsabilitat d’introduir a la Traçacovid les dades dels alumnes que no estan
al RALC i crear els GCE de tot el seu centre amb la màxima celeritat possible (si pot ser els primers dies de setembre).
Mitjançant la Traçacovid rebran la informació dels casos positius del seu centre perquè puguin iniciar, juntament amb els
RECO, la quarantena dels GCE que escaigui, informar les famílies i coordinar la prova de cribratge en els contactes estrets.
També rebran la informació sobre la vacunació dels alumnes i del personal del centre i, en els casos en què Salut Pública cregui
convenient fer estratègies d’impuls de la vacunació, hi treballaran coordinadament per poder tenir els percentatges de
vacunació més alts possibles.
Indicadors bàsics de seguiment
• Nombre de centres confinats i centres amb grups confinats i el percentatge respecte al total de centres (de cada
centre educatiu i de tot Catalunya).
• Nombre d’alumnes, docents, PAS, PAE i personal extern confinat i percentatge sobre el total (de cada centre
educatiu i de tot Catalunya).
• Nombre de PCR positives acumulades i dels darrers 10 dies dels alumnes, docents, PAS, PAE i personal extern, i
percentatge sobre el total (de cada centre educatiu i de tot Catalunya).
• Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant).
• Mitjana de casos per brot (mínim i màxim).
• Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat.
• Percentatges de vacunació en els GCE d’educació secundària.
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L'alumnat, les famílies i el conjunt de la ciutadania poden consultar a Escola Segura les dades de cada centre educatiu.
Aquestes dades s’actualitzen diàriament amb les dades de la Traçacovid.
Així mateix, es publiquen diàriament informes més detallats i fitxers en el Portal de dades obertes de la Generalitat.
2.13. PRINCIPALS CANVIS RESPECTE A LA ÚLTIMA VERSIÓ DEL PROCEDIMENT DEL CURS 2020-2021
2.13 1. CANVIS A NIVELL GENERAL
Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors amb rinorrea, odinofàgia i cefalea.
Els alumnes o professionals dels centres educatius amb simptomatologia compatible amb covid-19 que hagin tingut una
infecció confirmada amb prova diagnòstica de SARS-CoV-2 (TAR o PCR) en els 90 dies anteriors no s’han de considerar
casos sospitosos de nou, tret que hi hagi una alta sospita clínica que ho són.
Les persones de l’àmbit educatiu (alumnes o professionals) que són contactes estrets i que estan correctament vacunades o
han passat la malaltia (amb una prova diagnòstica que així ho confirmi TAR o PCR) en els 180 dies anteriors a
l’últim contacte amb el cas, no cal que facin quarantena (tot i que sí que caldrà que segueixin escrupolosament les
mesures de seguretat).
Salut Pública ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i els identifica al programa CovidContacts.
La prova diagnòstica als contactes estrets s’ha de fer tant en persones vacunades com en no vacunades:
• Les persones vacunades i/o que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos se’ls ha de fer un TAR el mateix dia o
l’endemà; si el resultat és negatiu, poden continuar les classes presencials i no fer quarantena.
• Les persones no vacunades o amb pauta incompleta se’ls ha de fer una PCR entre el 4t i el 6è dia i han de fer
quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR. Aquestes proves es poden fer en punts
centralitzats, al CAP, o en els indrets on sigui més operatiu; atenció primària del territori és qui decideix la millor
opció.
2.13.2. CANVIS A L'ESCOLA D'ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A REUS
1. PRESA DE TEMPERATURA
S'instal·larà a l'entrada del centre un termòmetre digital infraroig sense contacte muntat a la paret, de tal
manera que TOTHOM que accedeixi a l'edifici haurà de mesurar-se ell mateix la temperatura al canell (igual
com es fa amb el gel hidroalcohòlic. Els conserges no intervenen en la mesura.
En cas de superar els 37,5ºC, el termòmetre emet una senyal acústica i es llavors quan els conserges endeguen el
protocol establert.
2. SERVEI DE BIBLIOTECA
A partir del dia 20 de setembre els alumnes i professors podran tornar a utilitzar el servei de consulta i préstec de
llibres de la biblioteca del centre.
També es podran utilitzar els ordinadors, amb les mesures de neteja i higiene que es manté a les aules (neteja amb
líquid desinfectant la superfície de les taules utilitzades i amb esprai els teclats dels ordinadors).
El usuaris de llibres no podran tornar els exemplars al seu lloc sinó que un cop utilitzats els dipositaran al moble de
llibres retornats. Els conserges realitzaran la feina de reposició.
Es realitzarà el càlcul de l'aforament màxim i s'indicarà en un cartell a l'entrada.
El servei de préstec seguirà el mateix protocol utilitzat abans de la pandèmia.
3. SERVEI DE FOTOCÒPIES
A partir del dia 20 de setembre els alumnes i professors podran tornar a utilitzar el servei de fotocopiadoraimpressora-scaner de la biblioteca del centre.
Les mesures de neteja i higiene serà la mateixa que es manté a les aules (neteja amb líquid desinfectant la superfície
de les taules utilitzades i amb esprai la botonera de la màquina).
El servei de pagament mitjançant saldo seguirà el mateix protocol utilitzat abans de la pandèmia.
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4. PRESENCIA AL CENTRE
A partir del dia 20 de setembre els alumnes que ho desitgin i l'horari de les aules ho permeti, podran
aules i la biblioteca fora de la seva jornada lectiva.
S'estudiarà com portar un control, mitjançant llistes, de les persones que utilitzaran aquests espais.

utilitzar les

5. MAQUINES DISPENSADORES
A partir del dia 20 de setembre es tornarà a posar en marxa el servei de màquines dispensadores, tal i com
teníem abans de la pandèmia i haurà una màquina de cafè i una de refrescos i snaks.
6. ZONA DE CAFETERIA
A partir del dia 20 de setembre es tornaran a col·locar i es podran utilitzar les taules i cadires de la zona de
cafeteria a la primera planta.
La ubicació de cada taula es marcarà al terra i no es podran ajuntar taules.
Encara no serà permès utilitzar aquesta zona (ni cap del centre) per menjar, llevat dels snaks que es serveixin a la
màquina dispensadora.
Serà obligatori el netejar les taules un cop utilitzades.
De manera alternativa, es mantindran les taules i cadires de descans a l'Espai Llimoner.
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2.15. SEGUIMENT DEL PLA
Els responsables del seguiment d'aquest PLA D'OBERTURA DE L'ESCOLA D'ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA A REUS PEL CURS 2021-2022, són els membres de l'Equip Directiu del centre.
Amb una periodicitat quinzenal l'Equip Directiu del centre analitzarà l'estat de l'assoliment de tots els continguts del Pla i en
redactarà un informe que serà lliurat al Servei de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius de la Diputació de Tarragona i quan
es convoqui en donarà informació al Consell Escolar del centre.

Aquest document és la base del Pla d'Organització de Centre (POC) per al curs 2021-2021, i estarà subjecte a possibles
modificacions segons l'evolució de la pandèmia.
D'aquestes modificacions es donarà compte al claustre de professorat i al Consell Escolar, a la Unitat de Gestió Acadèmica de
la Diputació de Tarragona i al la Inspecció educativa.
El director del centre ha presentat el Pla d'Organització de Centre pel setembre de 2021 (POC) davant el Claustre de
professors que el va donar la seva conformitat per unanimitat en sessió presencial efectuada el 3 de setembre de 2021 i
presentat al Consell Escolar que el va aprovar per unanimitat en sessió telemàtica efectuada el 9 de setembre de 2021.
En nom de la Diputació de Tarragona serà aprovat definitivament pel Diputat Delegat de Centres d'Ensenyament i el publicarà
a l’espai web del centre.
El POC estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.
•

PRIMERA MODIFICACIÓ: 30 de setembre de 2021
S'ha afegit al Calendari del curs 2021-2022, el dia 11 d'octubre de 2021 com a dia festiu de lliure disposició en
concepte de recuperació de la festa local del 25 de setembre (Festa Major de Misericòrdia) que va caure en dissabte.

Reus, 30 de setembre de 2021

Joaquim Vilafranca Pijoan
director de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus
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