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1. DIAGNOSI CURS 20-21. 
 
La pandèmia provocada per la COVID-19 va fer que totes les escoles de Catalunya el dia 12 

de març de 2020 tanquessin com a mesura de prevenció i seguretat davant d’un problema 

de salut pública tan greu. ASPACE es va adaptar al pla d’actuació del Departament 

d’Educació tal i com es va presentar en el pla organitzatiu del curs passat. 

 

Sota el lema Escoles obertes, escoles segures , els departaments d'Educació i Salut van 

aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que van donar com a resultat un balanç molt 

positiu en l'impacte que va tenir la covid-19 als centres educatius. 

El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100% de presencialitat en totes les seves 

etapes educatives i va acabar de la mateixa manera. 

 

Durant el curs 20-21 hem seguit amb la pandèmia però el coneixement més ampli de la 

propagació del virus, poder portar a terme el pla de vacunació dels professionals i d’alguns 

alumnes, ha donat la possibilitat que les escoles poguéssim obrir amb les mesures 

adequades de protecció i assegurant al 100% de presencialitat a les aules. 

Seguint els requeriments del Departament d’Educació, es va confeccionar un pla 

d’organització bàsic i provisional en  cas del confinament total o parcial d’algun dels grups 

aula. El claustre de mestres junt amb els professionals d’atenció educativa i els 

professionals de salut i rehabilitació  van crear el pla,  sota les indicacions de la direcció 

pedagògica i la direcció de salut del centre, per tal de donar resposta a l’atenció de 

l’alumnat així com a les seves famílies. 

 

Els professionals dels grups aula van donar resposta als alumnes que han estat confinats 

aquest curs seguint el pla d’organització treballat prèviament, de la següent manera: 

 

- Professionals docents: Cada tutora enviava via e-mail, a les famílies, una unitat 

didàctica per poder treballar des de casa. Aquesta unitat didàctica estava adaptada 
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a les necessitats i nivell de cada grup classe i relacionada amb la programació anual 

prevista a l’inici de curs. Paral·lelament a això, amb aquells alumnes amb capacitats 

per poder seguir una “classe online”, es feien videotrucades individuals o en petit 

grup.  

 

- Professionals de l’àrea de psicologia escolar: Es va fer seguiment i recolzament 

emocional als alumnes i a les famílies que ho van necessitar davant la situació 

sobrevinguda de confinament. Van continuar fent seguiment via telefònica o per 

videotrucada d’aquells alumnes o famílies amb les que ja s’estava fent un 

recolzament psicològic abans del confinament. A més a més, es va fer 

assessorament i atenció als equips de treball.  

   

- Professionals rehabilitadors i equip mèdic: Es van encarregar de fer un seguiment 

i assessorament setmanal de cada un dels alumnes a nivell de salut i rehabilitació. 

En alguns casos s’han fet sessions per videotrucada amb les famílies per donar 

pautes i assessorament a nivell rehabilitador. En funció de les característiques dels 

alumnes, alguns professionals rehabilitadors participaven també oferint propostes 

d’activitats rehabilitadores a través de les unitats didàctiques de les mestres. 

 

Aquest curs hem tingut 9 confinaments amb 9 casos d’alumnes positius i 6 casos de 

professionals positius, tal i com mostra la següent taula: 

 

 

DATA INICI CONFINAMENT GRUP AULA ALUMNES POSITIUS PROFESSIONALS POSITIUS

02-oct A1 2 1

05-oct F 1 0

13-oct A2 0 1

29-oct B1 0 1

30-oct F 1 0

04-nov C2 3 2

09-feb E1 1 0

26-abr E1/D2 1 1
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Donades les característiques dels nostres alumnes (en un 90% dels casos parlem d’alumnes 

amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat greument afectats) aquesta adaptació a una 

atenció telemàtica va estar una tasca molt complicada. No és fàcil pels nostres alumnes 

poder rebre resposta a les seves necessitats de manera telemàtica, les seves dificultats 

motrius i el seu retard cognitiu dificulten moltíssim la nostra tasca tant docent com 

rehabilitadora.  

 

D’altra banda, en alguns casos, les dificultats de les famílies (no tenir mitjans telemàtics, 

pares teletreballant des de casa, famílies amb més fills als que atendre,...) també van 

dificultar la comunicació i el seguiment d’alguns alumnes. 

 

Malgrat tot això, valorem positivament l’esforç de tots els professionals i la participació i 

l’interès per part de les famílies. El contacte i la relació amb les famílies ha estat un dels 

aspectes a destacar, ja que hem pogut observar que en molts casos la relació amb elles ha 

millorat. Malgrat els confinaments parcials, hem aconseguit consolidar una relació molt 

propera i estreta amb les famílies que ja s’havia aconseguit en el confinament durant 

l’estat d’alarma.  

2. INTRODUCCIÓ. 
 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l'aplicació continuada d'una sèrie de 

mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema 

educatiu. 

 

La campanya de vacunació i l'evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent 

per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s'obtingui la immunitat de grup, caldrà mantenir 

mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades. 
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Aquest document ha estat elaborat per tal de definir el Pla d’Obertura de la nostra escola 

pel curs 21/22 seguint les orientacions i normatives del Departament d’Educació i del  

Servei Català de la Salut. Es recullen les mesures i directrius que caldrà dur a terme per 

realitzar  l’activitat pedagògica i rehabilitadora presencial de la nostra escola. 

 

Els objectius d’aquest  Pla d’obertura són:  

 

- Presentar una guia a la comunitat educativa que inclogui totes les mesures de 

prevenció, higiene i promoció de la salut necessàries per crear un entorn escolar 

saludable i segur en l’obertura al setembre de l’escola.  

- Exposar de forma clara i concisa les noves directrius organitzatives a nivell de la 

distribució dels alumnes i dels professionals, la utilització dels espais i  la 

reorganització i distribució de l’horari lectiu. 

- Perseverar, per tal de seguir oferint el major grau de qualitat pedagògica i 

rehabilitadora, tot vetllant per aconseguir el manteniment de la salut emocional, 

física i social dels alumnes. 

- Preservar al màxim la seguretat dels professionals i  dels alumnes de l’escola.  

- Potenciar la seguretat en les activitats escolars. 

 

3. MESURES GENERALS DE PREVENCIÓ 

PERSONAL I HIGIENE. 
 
Les principals  mesures de prevenció personal més efectives per preservar la salut dels 

alumnes i la dels professionals que treballem a l’escola són: 
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3.1.Distanciament físic: 

Hem de  tenir present  que cal seguir mantenint 1.5 metres de distància entre 

professionals i amb altres persones ja sigui en el desplaçament a la feina com dins de les 

instal·lacions mateixes excepte ens els grups  de convivència estables (GCE). 

 

Evidentment, els professionals que fan atenció directa no podran mantenir aquesta 

distància i per tant, faran ús de les prevencions específiques i els EPIs indicats per a cada  

activitat i/o tractament. 

 

Es mantindran els  rètols en zones comunes per anar recordant aquesta necessitat de 

mantenir distàncies. 

 

3.2. Higiene de mans 

 

En nens i adolescents, s’ha de de portar a terme el rentat de mans:  

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de les diferents activitats i/o tractaments. 

- Després d’entrar del pati.  

- No utilitzar gel hidroalcohòlic amb alumnes que es posen les mans a la boca. 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels alumnes i 

dels propis. 

- Abans i després d’acompanyar un alumne al WC. 

- Abans i després d’anar al WC. 
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- Abans i després de mocar un alumne (amb mocadors d’un sol ús). 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

Es garanteix la disponibilitat de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús i solució  hidroalcohòlica al personal i en llocs 

estratègics. 

3.3. Ús de la mascareta quirúrgica: 

Tot el personal de l’escola, durant tot l’horari lectiu, està obligat a portar mascareta 

quirúrgica. 

 3.4. Requisits d’accés al centre educatiu (alumnes i professionals) 

 

Els requisits d’accés al centre són: 

- no  haver estat amb un contacte estret confirmat, 

- o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors, 

-  i l’absència d’algun dels següents símptomes: 

 tenir febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, 

  tos,  

 dificultat per respirar,  

 mal de coll, refredat nasal (com que el mal de coll i el refredat nasal amb o sense 

mocs són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes 

potencials de COVID 19, si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de 

símptomes. Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les 

variants anteriors amb rinorrea, odinofàgia i cefalea). 

 fatiga,  

 dolors musculars, 

 mal de cap,  

 mal de panxa amb vòmits o diarrea,  
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 pèrdua d’olfacte o de gust, 

 o qualsevol altre quadre infecciós. 

En qualsevol d’aquests casos caldrà quedar-se a casa, comunicar-ho al responsable 

de l’escola  i trucar al Centre d’Atenció Primària de Referència. En cas de símptomes 

greus o d’urgència trucar al 112.  

 

3.5. Altres mesures de prevenció del personal. Mesures  de prevenció 

dels professionals 

 

Tot i les mesures generals, cadascú en el seu lloc de feina sap amb qui es relaciona i amb 

quines persones interactua, del que es tracta és de tenir present en tot moment les 

següents premisses que ens ajudaran a evitar riscos en el nostre lloc de treball: 

 

- Intentar mantenir sempre la distància de 1.5 metres amb altres persones. 

- Els professionals hauran de dur sempre posada la mascareta quirúrgica. (en 

situacions d’alt risc, que s’especifiquen en la pàgina 19,  caldrà portar la mascareta 

FFP2 i/o altres EPIs necessaris) 

- No tocar-se la cara, ulls, mucoses, etc. 

- Rentar-se sovint les mans seguint la tècnica d’higiene de mans que està indicada 

en els espais de serveis, vestuaris, menjador, etc.  

- Tots els professionals disposaran de gel hidroalcohòlic i desinfectant a les aules o a 

les sales de treball.  

- Donada les característiques dels nostres alumnes hem de seguir desinfectant els 

objectes i les superfícies que hagin estat en contacte amb l’alumne (llitera, 

màrfega, taula, etc.) després de cada actuació pedagògica o tractament 

rehabilitador. 

- Es recomana no compartir materials amb altres companys (bolígrafs, grapadores, 

etc.) 
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- Es recomana desinfectar els telèfons comuns (passadissos) cada vegada que els 

fem servir.  

- Facilitar als companys del servei de neteja la seva feina: deixar les coses del nostre 

lloc de treball recollides (tancades en calaixos o armaris per exemple, i si no es pot, 

mirar de deixar-les tapades o cobertes) 

- Es farà ús de mocadors de paper d’un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i 

babes, i es llençaran després del seu ús a papereres amb tapa.  

Recomanem desinfectar sovint els equips informàtics, polsadors, joysticks, i 

l’smartphone. Es pot fer amb solució hidroalcohòlica (o alcohol isopropílic del 70%), 

tot i que, les superfícies tàctils que són més delicades poden desgastar-se i cal tenir-

ho present. 

 

3.6. Control de símptomes. 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. 

A l'inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual: 

 han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb 

el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment;  

 es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els 

darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.  

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La 

família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas 

que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d'altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola.  
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Els centres disposarà de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un 

alumne es troba malament durant la jornada lectiva. No es considera necessari prendre la 

temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre però donada les 

característiques del nostre alumnat, hem decidit mantenir aquesta mesura de seguretat. 

 

3.5. Recepció i sala d’espera. 

 

La zona de recepció sol ser un espai concorregut i amb tendència a l’aglomeració tant per 

part de professionals com per part d’usuaris, famílies, visites, etc. Recomanen en cas de 

no poder mantenir la distància de seguretat interpersonal, s’avisi a recepció i es quedi a 

fora en els senyals pintats al terra. 

 

Habilitació de la recepció i de la sala d’espera: 

- S’han protegit la recepció amb pantalles transparents de metacrilat per tal de 

preservar la distància de seguretat entre el personal de recepció/d’admissions i els 

alumnes i famílies. 

- Es recomana que les persones mantinguin la distància de seguretat mentre 

esperen a ser ateses a recepció o a la sala d’espera. Per aquest motiu, a la sala 

d’espera, les cadires estaran anul·lades de forma intercalada per tal de que les 

persones que seguin mantinguin la distància de seguretat. 

- Es facilitarà l’ús de mascaretes i de pantalles facials per al personal de recepció i 

d’admissions. 

- Hi haurà gel hidroalcohòlic per oferir a les visites. 

 

3.8. Entrada al lloc de treball dels professionals i ús del vestuari. 

 

Evitar, en la mesura del possible, l’acumulació de persones a l’entrada del lloc de treball.  
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L’accés a l’escola es farà per la porta de la planta de baix on es troben els vestuaris. Un cop 

posada la roba de treball s’haurà de pujar  per les escales i anar a fitxar al sistema de 

control d’accés de l’entrada del primer pis. A l’hora de la sortida es farà  de forma inversa. 

Primer es fitxarà  i després es baixarà al vestuari. Es sortirà per la sortida del pis de baix. 

L’horari d’alguns professionals  és incompatible amb l’obertura del pis de baix. Només en 

aquests casos es podrà fer ús de l’entrada principal. 

 

Es permetrà de manera excepcional durant aquest curs, que en hores puntes (9:30, 14:30 

i 17:00), el personal es pugui canviar en les sales de treball de l’escola per tal d’evitar 

aglomeracions. La roba personal, les sabates, els cascos de motos, etc. hauran de quedar 

guardats a la guixeta o en una bossa tancada dins d’un armari de la sala. Sota cap concepte 

pot haver-hi roba de carrer penjada a les aules o sales de treball. Es proposa que tots els 

professionals que tenen despatx personal es canviïn en aquest i el personal que treballa a 

les aules o sales comunes de treball ho faci al vestuari. 

   

Hi haurà gel hidroalcohòlic a tots els accessos i entrades de l’escola per a la desinfecció de 

mans abans d’accedir al lloc de treball i abans de fer ús dels sistemes de control d’accés 

(fitxatge amb empremta dactilar).  

 

Pel que fa a l’ús dels vestuaris, caldrà seguir les següents indicacions: 

- Mantenir una distància mínima de 1.5 metres entre persones.  

- Evitar aglomeracions i entrar de manera esglaonada al vestuari. 

- Cal tenir present que a dins del vestuari femení no hi poden haver més de 5 

persones alhora i en el vestuari maculí 2, per tant, els professionals s’hauran de 

canviar per torns si és necessari. 

- Un cop tothom s’ha canviat, mirar de deixar sempre la porta oberta per no haver 

de fer servir la maneta per obrir i alhora, contribuir a la ventilació i renovació d’aire. 

- Deixar el vestuari net i recollit (roba i sabates dins les guixetes), per facilitar la feina 

de l’equip de neteja. 
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- Al final de la jornada: 

o Es recomana que la roba de treball es renti a diari.  

o La mascareta es renovarà de forma diària. 

o Les bates reutilitzables es deixaran esteses en uns penjadors als despatxos 

o espais de treball de cada professional,  per tal que s’airegin durant la nit. 

 

3.9. Ús del l’ascensor. 

 

L’ús de l’ascensor serà únicament per a l’acompanyament dels alumnes, o per a persones 

amb algun problema de salut que els impedeix pujar per les escales.  

Els professionals que no acompanyin a alumnes o no tinguin cap problema de salut 

utilitzaran sempre les escales. 

 

L’aforament de l’ascensor és petit, per tant, cal seguir portant sempre la mascareta 

posada. El rati de l’ascensor de l’escola és 1 alumne i 1 professional alhora.  

 

3.10. Ús dels lavabos dels professionals 

 

El  lavabo  pels professionals està situat en una zona de pas comú,  per tant és important 

evitar aglomeracions. Si els 2 serveis estan ocupats, podran esperar al passadís només dues 

persones.  

 

Es recomana rentat de mans a l’entrada i a la sortida dels lavabo preferentment amb aigua 

i sabó. 

- Eixugar-se les mans amb paper i llençar-lo a la paperera. Tancar l’aixeta amb el 

paper abans de llençar-lo. 

- Mantenir la porta oberta a la sortida per facilitar la ventilació i renovació de l’aire 

del lavabo. Així com, no utilitzar tant la maneta per obrir o tancar la porta. 
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- Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de 

l’aigua de la cisterna. 

- Deixar el servei net i a punt per el següent ús. (Hi haurà sempre a dins del lavabo 

un esprai desinfectant) 

- Al lavabo hi ha d’haver sempre sabó i paper d’uns sol ús. (si no n’hi ha, cal avisar a 

recepció per tal que el puguin reposar) 

- Hi ha un cartell informatiu al lavabo sobre com realitzar una bona higiene de mans.  

 

3.11. Ús del menjador dels professionals. 

 

S’accedirà al menjador del CIM a través de la rampa del pati petit de l’escola que puja a la 

1ª planta i posteriorment per la porta de la primera planta. 

 

S’organitzarà la distribució del menjador de manera que es pugui mantenir la distància de 

1.5 metres entre persones. 

 

Caldrà assegurar el compliment de les següents indicacions: 

- Evitar aglomeracions i entrar de manera esglaonada. 

- Mantenir la distància mínima de 1.5 metres entre persones. 

- Rentat de mans abans i després de l’àpat. 

- Mantenir protegits els aliments amb film o tapers. 

- Moment d’escalfar la carmanyola al microones: deixar una tapa sense tancar però 

suficient per evitar esquitxades.  

- Mantenir neta la zona de menjador que s’hagi utilitzat i els objectes comuns. 

- Mantenir la porta oberta, per no haver de fer servir la maneta per obrir i alhora per 

facilitar la ventilació i la renovació de l’aire. 

- Evitar compartir estris: gots, plats o qualsevol article d’ús personal. 

- Quan es faci ús de la vaixella de l’entitat, ha de rentar-se en el rentaplats . No rentar 

a ma i deixar-la en l’office. 
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- Si es porta la carmanyola de casa, no es rentarà a la pica. Després de menjar, només 

netejar-la amb paper i llençar les restes orgàniques al contenidor d’orgànic. La 

carmanyola es rentarà a casa. 

 

De manera excepcional per aquest curs, recomanem que tot el personal que porti el 

menjar de casa dini a les seves sales de treball desinfectant les superfícies utilitzades 

després de dinar. Per mesures higièniques caldrà que aquestes persones portin els coberts 

de casa. 

3.12. Zona de magatzem  

 

El magatzem o altres espais on s’emmagatzemen diferents tipus d’elements, són llocs 

petits i per tant, caldrà extremar les mesures de distància i aforament. 

Caldrà assegurar el compliment de les següents indicacions: 

 

 Únicament entrarà a la zona de magatzem la o les persones autoritzades. 

 Si entra més d’una persona, caldrà assegurar els 1.5 metres de distància o bé, si cal 

manipular càrregues conjuntament, recordem que cal portar mascareta les 2 

persones que moguin i/o manipulin la càrrega. 

 Es limitarà l’entrada de mercaderia/elements a la zona de magatzem (només s’hi 

deixarà allò imprescindible) a fi de fer més fàcil la mobilitat de les persones que 

necessàriament hi han d’entrar. 

 

 

3.13. Aspectes específics relacionats amb la neteja i desinfecció. Altres 

mesures de prevenció del personal  

 

3.13.1. Ventilació. 

 

D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals 

mesures de prevenció de contagis en espais interiors.  
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És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades més al llarg del dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Les 

sales dels especialistes, hauran de ventilar-se durant 5 minuts entre sessió i sessió. En el 

cas de les sales de treball interiors, s’hauran de mantenir sempre les portes obertes. A més 

a més, si la meteorologia ho permet, es recomanable mantenir durant tota l’estona les 

finestres obertes.  

 

 

3.13.2. Gestió de residus. 

 

Aules i sales de treball. 

 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, 

són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig 

(contenidor gris). S’han canviat les papereres de les aules per papereres amb tapa per una 

major higiene i seguretat. Les tapes de les papereres han d’estar sempre tancades. 

 

Sales de fisioteràpia i infermeria. 

 

Es disposarà de papereres amb tapa on es llençarà tot el material utilitzat en tractaments 

com la fisioteràpia respiratòria o les cures portades a terme a nivell d’infermeria.  

 

En el cas que algun professional o alumne presenti símptomes mentre està a l’escola, cal 

tancar en una segona bossa d’escombraries la bossa amb els residus que hi hagi a l’aula o 

a les sales de treball on hagi estat el professional o  l’alumne al llarg del dia.  Tot el material 

utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona també s’haurà  introduir en dues 

bosses  d’escombraries abans de dipositar-la amb la resta de residus.  
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3.13.3. Neteja d’aules i sales de treball. 

 

La neteja de les aules i altres espais de l’escola es realitzarà  de manera diària per l’empresa 

de neteja de l’escola. 

 

Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 

contacte en les manetes de les portes. 

 

En el cas de les taules de les aules que també serviran de taules de menjador, s’han de 

netejar i desinfectar després de cada activitat i dels àpats, respectivament. Es faran servir 

els desinfectants personals que cada treballador tindrà a les seves aules i es vaporitzarà 

per sobre eixugant desprès amb un paper d’un sol ús.  

 

3.13.4. Neteja de joguines, objectes i altre material comú dins de les aules. 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a traves de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Malgrat aquesta evidència, en la 

nostra escola i donades les característiques de l’alumnat, cal seguir mantenint les següents 

precaucions: 

 

- Les joguines i materials de cada aula seran d’ús exclusiu d’aquesta. S’evitarà 

compartir joguines i d’altres materials. 

- Cada vegada que un alumne faci servir un material d’aula, es desinfectarà després 

del seu ús. Si aquest material o joguina és susceptible de que pugui ser portat a la 

boca, es netejarà amb aigua i sabó per evitar d’altres riscos. 

- Els objectes com mossegadors, xumets, .... si fos necessari fer-los servir, seran d’ús 

personal, es guardaran dins de bossetes individuals de plàstic i s’enviaran cada dia 

a casa per la seva neteja. 
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- Es prohibeix l’ús de joguines i materials de tela que dificultin la seva neteja i 

desinfecció. 

- Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una 

solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.  

 

3.13.5. Neteja del pati. 

 

Malgrat els espais exteriors són considerats espais de baix risc de transmissió del 

coronavirus, en el nostre cas el pati és l’espai on encotxen i desencotxen els autocars de 

transport escolar. Per aquest motiu, es desinfectarà a diari el pati un cop hagin marxat els 

autocars al matí.  A més d’aquesta desinfecció es procedirà a la neteja diària habitual. 

 

En cas d’utilitzar els gronxadors de l’escola, cal desinfectar-los després de cada us. 

 

 

3.14.EPIs . Llistat d’EPIs per a cada professional i activitat de treball. 

 

L’escola posarà a disposició  dels professionals aquells EPIs necessaris que s’han 

determinat per a cada activitat o procediment de treball concret, donat que cada 

professional pot fer procediments que impliquin un risc diferent. 

 

En termes generals, tots els professionals de l’escola faran ús de mascareta quirúrgica i es 

complementarà aquesta protecció segons activitats de major risc. 

En la següent taula podreu trobar aquells elements concrets de l’EPI, que s’estableixen per 

a cada professional i activitat: 
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Tasques/procediments Equips de Protecció Individual (EPIs) 

Lloc treball Personal Activitat Mascareta 
quirúrgica 

Mascareta 
FPP2/FPP3 

Guants Bata 
paper/ 
plàstic 

Peücs 
i 
Còfia 

Protecció 
ocular 

Administració Tots Administrativa +          + 

Personal recepció i 
Admissions 

Tots Admissions 
+         + 

Mestres/monitors* Escola Pedagògica 
+   

+*segons 
tasques 

    
+*segons 
tasques 

Infermeria* CIM/Escola   
+   +     

+*segons 
tasques 

Psicòlegs*  
Escola 
 

  
+ 
  

  
  
  

+*segons 
tasques 

    
+*segons 
tasques 

LP* Escola 
 

  
+ 
  

+*segons 
tasques 

+*segons 
tasques 
  

+*segons 
tasques 

  
+*segons 
tasques 
  

TO* Escola   
+ 
  

  
+*segons 
tasques 
  

    
+*segons 
tasques 

FT* Escola    + 
  

 +*segons 
tasques 

+*segons 
tasques 

 +*segons 
tasques 

  
+*segons 
tasques 

Musicoterapeuta Escola  +      

Auxiliars Escola 
 

 
+  + 

+*segons 
tasques 

 
+*segons 
tasques 

Tot el material EPI és personal i intransferible 

 

Components dels EPIS: 

 

Mascaretes: si no s’han fet malbé, es poden reutilitzar.  

Guants: cal portar-los per fer cures o activitats amb risc de contacte amb fluids corporals. 

Bata: Seran rentables o reutilitzables. Les rentables poden ser de roba o de plàstic.  

- Si són de roba, rentar diàriament. 

- Si són de plàstic, desinfecció després de cada usuari.  

- Per les de paper,  si no s’ha fet malbé i es pot reutilitzar: Penjar i deixar-la airejar 

un mínim de 8 hores. 

És recomanable portar bata de plàstic si s’està en contacte amb possibles esquitxades de 

fluids o nebulitzacions. 

Protecció ocular: Pantalles facials (no ofereixen protecció respiratòria, per tant sempre 

s’han d’acompanyar de la mascareta) i ulleres.  Ambdues es poden desinfectar després de 

cada us. 
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És recomanable portar protecció ocular si s’està en contacte amb possibles esquitxades de 

fluids o nebulitzacions. 

Per la resta d’activitats portar la roba de treball habitual. 

 

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE. 

4.1. Requisits d’accés a l’escola. 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea....) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Es recomana la pauta de vacunació completa.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat i simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors. 

 Les famílies hauran de signar i entregar a l’escola una declaració responsable on es 

comprometen a complir amb les mesures establertes. (Annex 2) 

 

4.2. Distribució alumnes. Grups de Convivència Estables. 

 

El grup de convivència estable és un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).  L’ús de 

la mascareta en aquests grups de convivència estables és obligatori pels professionals i 

pels alumnes majors de 6 anys que la tolerin i que se la puguin treure ells sols. 

 

A la nostra escola s’establiran un total de 12 grups de convivència estables d’alumnat que 

juntament amb el tutor i/o altres professionals conformaran els denominats grups 

estables de convivència. Aquest grups estables hauran d’evitar, en la mesura del possible, 

la interacció amb altres grups de l’escola, limitant al màxim el nombre de contactes. 

Aquest tipus d’agrupament possibilitarà el rastreig de contactes ràpid i més senzill si es 
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donés algun cas positiu. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquest 

grups (docents i/o professionals d’atenció complementària) o en el cas que alumnes de 

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’1,5m i l’ús de la mascareta. 

 

Els alumnes es distribuiran en grups estables de 5 a 8 alumnes. Pel funcionament de la 

nostra escola i les necessitats de salut i/o rehabilitadores dels alumnes, aquests grups 

estables es podran dividir al llarg de tot l’horari lectiu en grups més petits fent ús dels 

despatxos de logopèdia, sales de teràpia, sales de fisioteràpia o altres. 

 

Les sortides als patis s’haurà de mantenir el flux tenint en compte el grup estable i com 

que no es pot assegurar que l’alumnat porti la mascareta al pati, seguirem sense poder 

interaccionar entre els grups i mantenint la distribució que garanteixin les mesures de 

seguretat. 

4.3. Acollida dels nous alumnes. 

 

En el cas dels nous alumnes que inicien aquest curs escolar a ASPACE, un familiar podrà 

participar en el període d’acollida: 

 si no presenta cap tipus de símptomes compatibles amb el COVID 19 o els ha 

presentat en els darrers 10 dies o ha estat en contacte estret amb una persona 

confirmada o amb simptomatologia compatible amb el COVID19  en els darrers 10 

dies. 

 Si no presenta cap malaltia de risc davant la COVID19 (diabetis, malaltia 

cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase 

activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin estat 
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vacunades hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 

amb el seu equip mèdic de referència. 

 Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona, que pot variar durant 

el període d’adaptació. 

 La persona acompanyant nomes pot tenir contacte amb el seu infant i ha de 

mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula 

(inclosos infants, persones acompanyants i professionals. 

 La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic abans i després d’accedir a l’aula. 

 La persona acompanyant ha de portar la mascareta  quirúrgica col·locada 

correctament. 

 Es recomana que l’acompanyant tingui la pauta completa de vacunació. 

4.4. Sortides i colònies 

 

Es podran fer sortides, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitàries, d'acord amb el pla sectorial vigent. Malgrat estar permès fer colònies, 

donada la complexitat de salut dels alumnes de la nostra escola, es valorarà segons la 

situació epidemiològica.  

 

4.5.Musicoteràpia 

 

Les sessions de musicoteràpia s’han organitzat l’activitat en horaris quadrimestrals per tal 

de minimitzar el nombre d’alumnes amb els que tindrà contacte cada quadrimestre. En 

alguns casos també farà sessions individuals en funció de les necessitats de l’alumne. 

 

4.6.Esports per tothom 

 

Les sessions d’esports per tothom  s’han organitzat l’activitat en horaris quadrimestrals 

per tal de minimitzar el nombre d’alumnes amb els que tindrà contacte cada quadrimestre.  
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4.7. Distribució professionals. 

 

A l’escola comptem amb els següents professionals d’atenció directa a l’aula: 

 14 mestres 

 2 psicòlogues 

 10 terapeutes 

 10 fisioterapeutes 

 6 logopedes 

 14 monitors de pati i menjador. 

 

Els professionals estan distribuïts en els diferents grups estables de convivència. Mestres, 

terapeutes ocupacionals-educadores i monitors queden com a professionals de referència 

en els grups de convivència. Psicòlogues, fisioterapeutes i logopedes són personal 

compartit que farà atenció directa en més d’un grup estable.  

 

A més contem també amb personal transversal i/o compartit que dona servei a tota 

l’escola: 

 1 musicoterapeuta 

 1 infermera 

 1 auxiliar d’infermeria 

 6 auxiliars de serveis 

 

En el cas de les auxiliars de serveis (encarregades de la higiene, canvi de bolquers i control 

d’esfínters dels alumnes) han quedat repartides en grups estables en els tres lavabos 

disponibles per assistir als alumnes.  

 

En el cas de l’equip d’infermeria, per la naturalesa de la seva feina continuaran accedint a 

totes les aules i tenint contacte directe pràcticament amb tots els alumnes. Extremaran les 

mesures higièniques cada vegada que entrin i surtin de les aules, i desinfectaran llitera i 
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material utilitzat cada vegada que assisteixin a un alumne. A més a més, els metges 

rehabilitadors donaran servei a tota l’escola. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ PROFESSIONALS 
 

GRUP 
 
 
 
 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSIONALS 
ESTABLES 

PROFESSIONALS 
COMPARTITS 
AMB ALTRES 
GRUPS 

PROFESSIONALS 
D’ATENCIÓ 
TRANSVERSAL 

PAVULARI 6 M: Inés S. 
E: Asun G. 
Mo: Rosa S. 

L: Núria A. 
F: Emma M 
 

A: Anna D. 
Ps: Roser Piñol 
Mo: Eva B. 

A1 7 M: Ana R. M. 
Mo: Laura F. 

L: Andrea G. 
F: Cristina C. 
E: Patricia T. 

 

A: Rafi E. 
    Nuria R. 
Ps: Roser Piñol 
Mo: Eva B. 
Mo: Marta G. 
Mo: Norma 
 

A2 5 M: Merche A. 
Mo: Cristina B. 

L: Andrea G. 
F: Cristina C.. 
E: Patricia T. 

 

A: Rafi E. 
     Nuria R. 
 MS: África O 
Mo: Marta G. 
Mo: Joel J. 
Ps: Roser P. 

 

B1 6 M: Paqui H.. 
Mo: Sole N. 

L: Núria C. 
F: Emma M. 
F: Sacri B. 
E: Sandra B. 
 
 

A: Rafi E. 
     Nuria R. 
Ps: Roser Piñol 
Mo: Joel J. 
MS: Carme G. 
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B2 6 M: Mònica S. 
Mo: Gemma L. 

L: Núria C 
F: Sacri B. 
E: Sandra B. 
 

A: Rafi E. 
     Nuria R. 
Ps: Roser P 
MS: África O 
Mo: Eva B. 
Mo: Anna M. 

C1 6 M: Lourdes A. 
E: M. Mar M. 
 
 

L: Anna G. 
F: Anna S 
    Aurora F. 
Mo: Mónica D 
 

A: Judit I. 
   Alba L. 
   Pilar G. 
   Sandra Q. 
MS: Carme G. 
Ps. Roser P 
Mo: Anna M. 
Mo: Joel J. 
 

C2 7 M: M.Luz G. 
E: Inma V. 
F: Alba dC. 
Mo: Núria M. 

L: Anna G. 
Mo: Vero R.. 
 
 

Ps: Roser P. 
MS: África O 
A: Rafi E. 
     Nuria R. 
Mo: Eva B. 

D1          7 M: Silvia B. 
E: Ana C. 
Mo. Marina C. 

L: Marta B. 
F: Anna S. 
 

Ps: Raquel C. 
A: Judit I. 
    Alba L. 
    Pilar G. 
    Sandra Q. 
Mo: Joel J. 

D2       8 M: Sílvia A. 
E: Erika L. 
Mo: Jose L. 

L: Marta B. 
F: Aurora F. 
Mo: Monica D. 
Mo: Norma F. 
 
 

Ps: Raquel C. 
MS: África O 
A: Judit I. 
   Alba L. 
   Pilar G. 
   Sandra Q.  
 

E1         6 M: Àngels V. 
E: Geòrgia C. 
E: Xènia E. 

L: Montse G. 
F: Joan A. 
Mo: Norma F. 
 

Ps: Raquel C. 
M S: Carme G. 
A: Anna D. 
    Judit I. 
    Alba L. 
    Pilar G. 
   Sandra Q. 
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E2       8 M: Rocío C. 
E: Edurne S. 
 

L: Montse G . 
F: Joan A. 
 

Ps: Raquel C. 
MS: África O 
A: Judit I. 
     Alba L. 
     Pilar G. 
     Sandra Q. 
Mo: Marta G. 
Mo: Anna M. 

F       7 M: Marta V. 
E: Joana B. 
 

L: Núria A. 
Mo: Verónica R. 
      

F: Maider P. 
Ps: Raquel C. 
M S: Carme G. 
A: Judit I. 
     Alba L. 
     Pilar G. 
     Sandra Q. 
Mo: Eva B. 

 
L’equip d’infermeria, la musicoterapeuta i els fisioterapeutes encarregats de la  fisioteràpia 

respiratòria, els metges de rehabilitació i neurologia  i la treballadora social donaran 

atenció a tots els alumnes de l’escola. 

 
M: Mestra  
M S: Mestra de suport 
Ps: Psicòloga 
E: Educadora 
A: Auxiliar 
F: Fisioterapeuta     
L: Logopeda      
Mo: Monitor/a 

4.8. Entrada i sortida dels alumnes. Transport escolar.  

 

Tots els nostres alumnes arriben amb transport escolar. Els autocars encotxen i 

desencotxen al pati gran de l’escola. Ho faran de manera esglaonada per evitar 

aglomeracions. S’ampliarà l’horari d’entrada i sortida dels autocars escolars. Les portes 

s’obriran al matí a les 9:00 h i a la tarda a les 16:00 h.. 
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Al pati  podran aparcar dos autocars alhora. Els alumnes que hi vagin baixaran de manera 

esglaonada i, malgrat no sigui un requisit imprescindible, donada la fragilitat de salut del 

nostre alumnat, les auxiliars i/o l’equip d’infermeria els hi prendran la temperatura. Tot 

seguit s’esperaran just a la zona indicada, fins que els professionals del grup vagin a buscar-

los quan una de les auxiliars els avisi. Els alumnes es dirigiran a les seves aules per diferents 

portes d’accés segons la ubicació de l’aula. 

 Grups A1, A2 i B2: accés directe des del pati gran a les seves aules. 

 Grup Parvulari: accés porta sistema de control de fitxatge.  

 Grups C1,D1,D2 i E2: accés a l’escola pel passadís exterior pati gran-pati petit. 

 Grups B1, E1, C2 i F: accés porta despatx direcció. 

 

La sortida dels alumnes a la tarda es farà també de manera esglaonada, en funció de les 

rutes dels autocars. I  per evitar aglomeracions al pati, utilitzaran les mateixes portes 

d’accés que a l’arribada. 

Es posaran indicacions en forma de cartells informatius al pati de l’escola per on arriben 

els autocars. 

4.9  Distribució d’espais. 

 

4.9.1 Aules i sales de treball 

 

 En les sales de treball comunes (sales de fisioteràpia) on alumnes de diferents grups 

de convivència puguin coincidir caldrà tenir en compte la premissa de mantenir 1.5 

metres de distància entre els alumnes. Cada alumne haurà de disposar de 2.5 

metres quadrats.  

 S’han reorganitzat els horaris i l’ús de les zones de treballs comuns (dues sales de 

fisioteràpia, els 2 patis). 

 Aquest curs l’aula de sensorial, s’ha prioritzat que la puguin utilitzar els grups de la 

línia dos. Cada dia anirà un sol grup per minimitzar riscos. 
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 Caldrà, que en la mesura del possible, cada alumne tingui un espai a l’aula i utilitzi 

un material per ell sol. En el cas que s’hagin de compartir màrfegues, pufs, cunyes, 

joguines, material fungible, etc. caldrà desinfectar-lo cada vegada que s’hagi acabat 

d’utilitzar i abans que ho utilitzi un altre alumne. També és recomanable demanar 

a les famílies que enviïn un llençol per protegir el material quan l’alumne faci servir 

algun material posicionador. (caldrà retornar el llençol cada cop que sigui necessari 

o al menys un cop per setmana). 

 

4.9.2 Patis 

 

 Es distribuiran tots els alumnes de l’escola en els dos patis. 

 A l’hora de distribuir el grups hem tingut en compte l’aforament dels dos patis, 

seguint els criteris dels grups estables i de distància de seguretat. Segons 

l’aforament d’aquests, el grups queden distribuïts de la següent manera: 

 Pati gran: A1, A2, B1, B2, C2, E1, F. 

 Pati petit: C1, D1, D2, E2. 

 

Des del 13 de setembre al 31 d’octubre i del 1 de maig al 22 de juny, els grups del 

pati petit faran servir el porxo del CIM, durant l’esbarjo del migdia. 

 A la sortida al pati, per evitar aglomeracions, utilitzarem les mateixes vies i portes 

d’accés que hem utilitzat a l’arribada i sortida del alumnes a  l’escola. 

 

 

4.9.3 Lavabos 

 

 Els alumnes autònoms seguiran utilitzant els lavabos de davant del despatx de 

direcció.  

 Els alumnes que necessiten assistència, aniran als altres tres lavabos (WC parvulari, 

WC primària i WC secundària).  
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 S’han organitzat els diferents  canvis de bolquers de manera que sempre es respecti 

el grup estable de l’alumne i  a la vegada s’evitin les aglomeracions ens el passadís 

o en propi WC. 

 

4.10. Menjador dels alumnes. 

 

El servei de menjador dels alumes es realitzarà dintre de les pròpies aules. Cada grup 

estable d’alumnes menjarà a la seva aula. Totes les aules s’hauran de desinfectar un cop 

finalitzat el dinar. 

 

El personal de cuina serà l’encarregat de portar els carros i les safates amb el menjar a 

l’escola a través de les rampes que connecten l’escola amb l’edifici del CIM (on es troba la 

cuina). Els carros es deixaran a la zona de l’office. Seran els professionals de les aules els 

encarregats de portar-los a cada classe. Un cop el menjar hagi arribat a l’aula, un únic 

professional serà l’encarregat de la seva manipulació per servir-lo als alumnes. 

 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, 

ni setrilleres, ni cistelles de  pa al centre de la taula).  L’aigua pot estar en una gerra però 

es recomana que sigui una única persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic 

alumne encarregat durant tot l’àpat. Els alumnes que realitzin tasques del tipus parar i 

desparar taula, ho podran continuar fent sempre que compleixin amb les mesures 

higièniques (rentat de mans). 

 

Un cop finalitzat el servei de menjador, per tal de poder ventilar les aules, netejar-les i 

desinfectar-les, els alumnes hauran de sortir  al pati o a d’altres espais habilitats. Evitarem 

que quedi qualsevol objecte del dinar sobre les taules per facilitar la neteja i desinfecció.   

 

Cal garantir la neteja de mans de tots els alumnes abans i desprès dels àpats. 
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4.11. Reunions i formacions. 

 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. 

S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.  

Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser 

telemàtiques.  

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 

sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, 

amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació 

amb els professionals mantenint les distàncies i fent ús de mascareta. 

 

En relació a les reunions de pares i equip aula: 

 

 La reunió general de pares, que duem a terme al llarg del mes d’octubre i on el 

tutor i la resta de professionals que treballen amb els alumnes expliquen els 

objectius generals, els continguts i la metodologia que s’utilitzarà al llarg del curs, 

també es farà telemàticament. 

 Les reunions individuals de seguiment dels alumnes amb les diferents famílies on 

un o diversos membres de l’equip transmet informació o bé explica a la família 

l’evolució de l’alumne, es faran també per videoconferència o per telèfon. En casos 

excepcionals es podran fer de manera presencial sempre i quan sigui 

imprescindible. Caldrà informar a la direcció d’aquesta excepcionalitat. Es 

recomana que les persones presents en aquestes reunions estiguin vacunades amb 

la pauta completa.  

 Les reunions on el grup estable es reuneix amb el doctor de referència per establir 

els objectius generals, o tractar diferents  qüestions relacionades amb el seguiment 

o l’evolució dels alumnes del grup es seguiran fent presencialment seguint les 

mesures de seguretat. 
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En relació a les reunions per departaments i coordinacions: 

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones. (cal tenir en compte l’espai escollit per a la reunió, per poder mantenir 1,5 

metres de distància interpersonal) 

 

ORGAN TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT 

Equip Directiu 

 

Planificació i 

coordinació 

Presencial Diària 

Consell Escolar  Òrgan de govern de 

l’escola. 

Presencial Trimestral 

 

Claustre  

 

Informativa I 

coordinació 

Presencial Trimestral 

Reunions del 

Departament 

mestres i per àrees 

(Fisioteràpia, 

Logopèdia, Teràpia 

ocupacional) 

Elaboració/Planificació Telemàtica Mensual 

Comissió Equip 

Projecte Lingüístic 

Elaboració/Planificació Presencial Mensual 

Comissió Equip Pla 

de Convivència 

Elaboració/Planificació Presencial Mensual 

Comissió 

Escoles+Sostenibles 

Elaboració/Planificació Presencial Mensual 

Comissió Sensorial Planificació Presencial Mensual 

Comissió Escola Fem 

Salut 

Informació/Planificació Presencial Trimestral 

 

Les reunions de les comissions de treball del departament de mestres i de les diferents 

àrees de logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional es faran amb la periodicitat que 

correspongui (setmanal, quinzenal o mensual). I sempre que es puguin complir les mesures 

de seguretat es podran fer de manera presencial. 
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En cas d’haver de fer la reunió presencialment, s’ha de tenir present: 

- Garantir la distància de 1,5 metres entre els assistents. 

- Evitar aglomeracions i entrar a la sala de manera esglaonada. 

- Portar la mascareta posada. 

- Evitar tocar-se la cara (ulls, nas i boca). 

- Evitar compartir materials (cadascú ha d’usar els seus fulls, bolígrafs, etc.). 

- Sempre que sigui possible cal deixar portes i finestres obertes durant tota la reunió 

per garantir una bona ventilació. 

- Fer la higiene de mans abans d’entrar i al sortir de la reunió. 

- Es facilitarà gel hidroalcohòlic a totes les sales de reunions. 

- Mantenir la porta oberta en acabar la reunió per facilitar la ventilació i renovació 

d’aire de la sala. 

 

L’aforament màxim de les sales de reunions d’ASPACE és: 

- Sala Docent 3a planta CIM: 25 persones 

- Sala Oval Centre Pilot: 8 persones 

- Sala Fisioteràpia gran Escola: 10 persones 

- Sala Polivalent: 7 persones 

 
Caldrà seguir amb el registre de totes les persones externes que vinguin a una reunió, 

coordinació i  formació a l’escola. La direcció de l’escola habilitarà un formulari per tal de 

poder fer aquest registre i el professional que convoqui la reunió presencial serà 

l’encarregat d’emplenar-ho. 

 

4.12. Gestió de casos. 

 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID 19, així com aquelles persones que es troben en 

aïllament per diagnòstic de COVID 19.  



 
 
 

 
 

34 
 
 
 

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 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. 

 

Davant d’un alumne que presenti símptomes compatibles amb la COVID 19 al centre 

educatiu: 

- Se l’ha de portar a un espai aïllat i amb ventilació: 

 Alumnes Parvulari: Sala de treball de Teràpia Ocupacional parvulari. 

 Alumnes Grups A i B: Sala de treball de Teràpia Ocupacional grups B. 

 Alumnes Grup C, D, E2 i F: Sala de logopèdia grups D. 

 Alumnes Grup E1: Sala de treball Teràpia Ocupacional E1. 
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- La mestra tutora es quedarà a càrrec de l’alumne. En absència de la mestra tutora, 

es farà càrrec qualsevol altre professional de referència del grup estable, sempre i 

quan el professional tingui la pauta completa de vacunació. Es facilitarà FFP2 i bata 

a la persona que quedi a càrrec. 

- En el cas de l’alumne, si la pot tolerar, se li posarà mascareta. Si l’alumne no tolera 

la mascareta, la mestra o persona que quedi al càrrec també és posarà la pantalla 

facial.  

- En el cas dels alumnes, la infermera contactarà amb la família per tal que vingui a 

buscar-lo.  

- En cas de presentar símptomes de gravetat, la infermera també trucarà al 061. 

- La direcció de l’escola contactarà amb el Servei Territorial d’Educació per informar 

de la situació i a través d’ells amb el Servei de Salut Pública. 

- La família de l’alumne amb símptomes haurà de contactar amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

- Un cop l’alumne marxi amb la seva família, la mestra o persona que ha quedat a 

càrrec de l’alumne serà l’encarregada de desinfectar (taula, cadira, etc.)  i ventilar 

l’espai (deixar finestra i porta oberta durant unes hores). Aquell dia no es farà servir 

aquella sala de treball. A la tarda, un cop marxin els alumnes, es procedirà a fer una 

desinfecció profunda de l’espai per part de l’empresa de neteja.  

- En cas que l’alumne necessiti baixar a terra per fer un canvi de bolquer o alguna 

altra situació,  un altre professional de referència o de l’equip d’infermeria podrà 

entrar per ajudar a fer la transferència. (sempre haurà de ser la mateixa persona 

que ajudi aquell dia) 

 

En el cas que un professional presenti símptomes compatibles amb la COVID 19 al centre 

educatiu, haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Un cop realitzades les proves pertinents avisarà a la direcció de 

l’escola dels resultats per iniciar el protocol d’actuació si s’escau. 
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Si finalment es confirma el cas com un cas positiu, Salut Pública serà l’encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets,  així com de la decisió del 

tancament total o parcial de l’activitat presencial al centre educatiu.  

Tenint en compte l’ultima actualització del Departament de Salut, si es confirma un cas 

positiu en un  grup estable, si la resta tenen la pauta completa de vacunació, no caldrà 

aïllament de tot el grup de convivència estable.  

 

 

4.13. Retorn 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. 

 

4.14. 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 
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positiu), els germans i familiars que són contactes estrets han de seguir el procediment 

general de gestió de casos de covid-19. 

 

4.15 Gestió de casos de personal  

 

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. 

- 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.  
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4.16 Principals canvis respecte al procediment del curs passat.  

 

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 
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4.17 Escenaris virtuals en cas de contagi 

 

De manera preventiva, en el cas d’haver de canviar ràpidament d’escenari pel tancament 

parcial d’una o varies aules de l’escola per Covid-19 es continuarà la tasca docent de 

manera virtual amb els alumnes afectats al llarg del temps que sigui necessari. 

 

Donades les característiques de la majoria dels nostres alumnes (pluridiscapacitats  

greument afectats) es fa difícil la tasca docent i rehabilitadora a través dels mitjans 

telemàtics. Malgrat això, les tutores de les aules faran un seguiment setmanal dels 

alumnes i els hi proposaran tasques educatives adaptades a les seves necessitats 

curriculars.  

 

Amb aquells alumnes que pel seu nivell cognitiu i les seves capacitats es puguin impartir 

classes “online”, diàriament les mestres tutores es connectaran amb ells tant a nivell de 

grup com a nivell individual per continuar els aprenentatges previstos en la programació 

anual. 

Les psicòlogues escolars vetllaran per donar suport emocional tant als alumnes com a les 

seves famílies al llarg del temps d’estada a casa. 

 

La musicoterapeuta farà les sessions de musicoteràpia de manera virtual amb els grups en 

els que en el moment del confinament tinguin programada l’activitat en el seu horari. 

 

En el moment del confinament, les mestres faran arribar a les famílies via  e-mail, un petit 

dossier en el qual constaran:  

- Un horari setmanal d’activitats didàctiques i sessions rehabilitadores on line. 

- Orientacions pedagògiques, unitats didàctiques i orientacions i activitats 

rehabilitadores per poder portar a terme a casa i a les sessions que es faran de 

manera virtual. 
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A més a més, el personal docent i de rehabilitació farà seguiment i assessorarà a les 

famílies via telefònica o telemàtica per tal de  respondre, en la mesura que es pugui,  a les 

necessitats dels alumnes. 

 

Educació infantil: 

Mestres: 

Grup Sessió individual setmanal Sessió grupal 
setmanal 

Contacte amb la família 
setmanal 

Parvulari A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1  1 trucada o videotrucada 

Grup A1 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

Grup A2 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

 

A nivell de rehabilitació, cada especialista (fisioterapeuta, logopeda, terapeuta 

ocupacional) valorarà les necessitats i característiques de cada alumne i si es possible es 

faran sessions de rehabilitació on line. 

El departament de psicologia continuarà la seva tasca d’assessorament i atenció tant als 

alumnes, com a les seves famílies, així com als diferents equips de treball. 

 

Educació primària: 

Mestres: 

Grup Sessió individual setmanal Sessió grupal 
setmanal 

Contacte amb la família 
setmanal 

Grup B1 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1  1 trucada o videotrucada 

Grup B2 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

Grup C1 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

Grup C2 
 

A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 
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A nivell de rehabilitació, cada especialista (fisioterapeuta, logopeda, terapeuta 

ocupacional) valorarà les necessitats i característiques de cada alumne i si es possible es 

faran sessions de rehabilitació on line. 

El departament de psicologia continuarà la seva tasca de assessorament i atenció tant als 

alumnes, com a les seves famílies, així com als diferents equips de treball. 

 

Educació secundària: 

Mestres: 

Grup Sessió individual setmanal Sessió grupal 
setmanal 

Contacte amb la família 
setmanal 

Grup D1 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1  1 trucada o videotrucada 

Grup D2 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

Grup E1 A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

Grup E2 
 

A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne. 

1 1 trucada o videotrucada 

Grup F A valorar segons característiques 
individuals de cada alumne (mínim 
2 sessions individuals). 

1 1 trucada o videotrucada 

 

A nivell de rehabilitació, cada especialista (fisioterapeuta, logopeda, terapeuta 

ocupacional) valorarà les necessitats i característiques de cada alumne i si es possible es 

faran sessions de rehabilitació on line. 

El departament de psicologia continuarà la seva tasca de assessorament i atenció tant als 

alumnes, com a les seves famílies, així com als diferents equips de treball. 

 

 

Aquest document ha estat revisat amb data 10 de setembre de 2021. És un document viu 

que s’anirà adaptant al llarg del curs 21/22 en funció de l’evolució de la pandèmia del 

COVID19 i de les noves instruccions que puguin arribar des de les diferents administracions. 
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Organització dels professionals del Servei de Rehabilitació (H. Dia)  

pel curs 2021-22, i en el context de pandèmia covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

43 
 
 
 

Organització dels professionals del Servei de Rehabilitació (H. Dia) pel curs 2020-21, i en 

el context de pandèmia covid-19: 

 
Definició de l’Hospital de Dia – ASPACE 
 

Unitat assistencial que engloba diferents recursos terapèutics de salut, que donen atenció 

a la població afectada de PC i altres patologies cròniques del desenvolupament.  

L’Hospital de Dia ofereix seguiment i abordatge en l’àmbit de la Salut Mental i psico-

estimulació, així com, Rehabilitació integral diària.  

 

Els usuaris atesos per l’equip de l’Hospital de Dia són els alumnes de 3 a 21 anys de l’Escola 

de la Fundació ASPACE (95 places). 

La cartera de serveis que s’ofereix en l’àmbit de l’Hospital de Dia són: tractaments mèdics 

especialitzats en psiquiatria, neurologia, neuro-pediatria, psicologia, medicina física i 

rehabilitadora, tractament farmacològic, reeducació, fisioteràpia, logopèdia, teràpia 

ocupacional, musicoteràpia, infermeria, treball social, servei de recursos i ajuts 

Atenció 
Neurològica

Atenció de 
Salut Mental 
(Psiquiàtric i 
psicològic)

Atenció Motriu 
i 

Rehabilitadora



 
 
 

 
 

44 
 
 
 

tecnològics, adaptació de  l’entorn i mobilitat en la comunitat, així com orientació i atenció 

a les famílies.  

“El tractament rehabilitador de la persona amb paràlisi cerebral al llarg de la vida, va 
encaminat fonamentalment a: 

o afavorir l'evolució neuromotriu 

o prevenir i tractar les deformitats  ortopèdiques durant el creixement 

o millorar la capacitat manipulativa 

o aconseguir la màxima autonomia i capacitat funcional 

o millorar el llenguatge i la comunicació 

o millorar la capacitat de deglutició i prevenir els problemes respiratoris secundaris 

o prevenir i tractar les complicacions a mesura que vagin apareixent amb la edat, 

com el dolor 

o endarrerir al màxim el deteriorament funcional generals associats al envelliment" 

Per tal d’assolir els objectius rehabilitadors i de salut mental plantejats, l’organització de 

l’equip de salut (H.Dia) a l’Escola d’ASPACE s’organitza d’acord amb el quadre següent: 
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Les activitats i objectius de rehabilitació que es desenvolupen amb els alumnes de l’escola 

d’ASPACE, per tal de mantenir el seu nivell de salut i evitar l’empitjorament, es descriuen 

en el quadre següent: 

Cartera de Serveis de l’Hospital de Dia
L'organització del servei pivota al voltant de les necessitats de salut de l’usuari.

Organització amb base a nivells de complexitat

L’equip de RHB és 

estable dins cada aula

Marc d’actuació 

dins de l’aula
Marc d’actuació  de les activitats de RHB en els espais de 

l‘Hospital de Dia

Cartera de serveis de Fisioteràpia

Cartera de serveis de Logopèdia

Cartera de serveis de T. Ocupacional

Mestre (responsable de l’aula)
Monitor
Fisioterapeuta
Logopeda
T.Ocupacional

Suport mèdic:
Metge de referència
Metge RHB 
Infermeria

Seguiment Metge Rehabilitador Seguiment Metge de Referència 

Pla Terapèutic

Suport  Equip 
multidisciplinar:

• Psicologia

• Psiquiatria

• Neuro-pediatria

• Neurologia

• Treball social

Servei de Recursos i Ajuts Tecnològics. 
Incorporació de noves tecnologies. Adaptació de  l’entorn i mobilitat en la comunitat 

Valoració domiciliària (assessorament en l’adequació dels espais, supressió de barreres arquitectòniques)

Prescripció d’ortesi i material de suport
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Funcions 

- Tractament Clínic Intensiu / Atenció a la població infanto-juvenil afectada de PC o altres 

trastorns de desenvolupament, que requereixen un abordatge terapèutic intensiu i 

multidisciplinar / Rehabilitació en totes les àrees del desenvolupament: atenció 

psicoterapèutica, atenció de salut mental, atenció de fisioteràpia, atenció logopèdica i 

atenció de teràpia ocupacional. 

 

- Rehabilitació i readaptació activa a l’entorn sòcio-familiar i suport familiar / Treball amb les 

famílies per la continuïtat a casa de les actuacions rehabilitadores, adequació física de 

l’entorn i suport a nivell rehabilitador,  psicològic i social. 

 

- Coordinació amb els diferents serveis sanitaris, socials i educatius per garantir la continuïtat 

assistencial / hospitals de referència i altres agents del territori. 

 

Àrea de 
Fisioteràpia

Àrea de 
Logopèdia

Àrea de Teràpia 
Ocupacional

Diagnòstic i seguiment Medicina Física i Rehabilitació

Cartera de Serveis

Servei de Recursos i Ajuts Tecnològics. 
Incorporació de noves tecnologies. Adaptació de  l’entorn i Mobilitat en la comunitat 

 Tractament de l’espasticitat
 Tractament postural
 Tractament del dolor
 Fisioteràpia postquirúrgica
 Fisioteràpia sensorio-

motriu
 Fisioteràpia respiratòria 
 Fisioteràpia aquàtica
 Realització de cadires de 

guixos i ortesis
 Tractament en patologia 

dolorosa multiesquelètica.
 Mecanoterapia: motomed, 

elíptica adaptada
 Ajuts tècnics i de suport

 Teràpia miofuncional
 Tractament del llenguatge i la 

comunicació 
 Comunicació augmentativa i 

alternativa (SAAC)
 Realització de 

plafons/comunicadors i 
productes de suport

 Altres ajudes tècniques de 
suport

 Diagnòstic i tractament dels Tr. 
de la deglució i alimentació

 Avaluació de l’audició, control i 
seguiment de les pròtesis 
auditives.

 Tractament de les habilitats 
sensorials, perceptives i 
cognitives.

 Treball postural  i de la funció 
Manual.

 Intervenció en les  Activitats 
de la Vida Diària Bàsiques i 
Instrumentals.

 Valoració, indicació i confecció 
de fèrules.

 Control de l’entorn, productes 
de suport i adaptacions.

Valoració domiciliària (adequació dels espais, supressió de barreres arquitectòniques, domotització.

Prescripció d’ortesi i material de suport

Tractament de l’espasticitat i del dolor -Tractament amb Ones de Xoc
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Cada vegada els casos de paràlisi cerebral, són més complexes i els usuaris presenten patologies 

múltiples i necessitem més temps per portar a bon terme aquesta tasca. Alguns del nostres usuaris, 

sobretot els més petits i els més greus, formen part del servei de crònics o del servei de pal·liatius 

del seu hospital i les coordinacions les realitzem amb ells. 

També ens coordinem amb altres agents del territori de diferents àmbits, com serveis socials, altres 

escoles  i altres col·lectius. 

El servei d’hospitalització parcial de l’Escola d’Educació Especial d’ASPACE es realitza sobre pacients 

amb un alt nivell de dependència i deteriorament.  

El perfil dels usuaris requereix de major assistència sanitària assistencial, ja que presenten més 

complexitat a nivell de salut. Actualment estem atenent usuaris amb botó gàstric; amb sonda 

nasogàstrica; amb sonda vesical i  suport d’oxigen, descompensacions epilèptiques i cognitives.  

Alhora, progressivament els usuaris presenten més clínica de pluridiscapacitat (grans 

malformacions cerebrals i prematuritat extrema).  

Per tots aquest elements, els nostres alumnes/pacients tenen un grau molt elevat de complexitat 

sanitari assistencial. 

L’any 2020,  en el marc de l’Hospitalització Parcial, es van atendre: 

 59 nens amb un perfils d’afectació greu o molt greu;  

 18 nens amb un perfil d’afectació entre moderada i greu;  

 5 nens amb un perfil entre lleu i moderat.  
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Organització dels professionals del Servei de Rehabilitació (H. Dia) pel curs 2021-22: 

1. L’activitat de logopèdia: cada logopeda atendrà un màxim de dos grups estables 

de convivència. Es realitzarà el tractament de logopèdia habitualment a l’espai 

específic que disposen per a poder dur a terme tractaments individuals o en petit 

grup, però també a l’aula. Cada Logopeda disposa d’una sala individual de 

logopèdia separada de l’aula. 

Sempre es mantindrà la distància de seguretat, la protecció COVID que es 

requereixi i la higiene del material i de l’espai utilitzat. 

2. La fisioteràpia respiratòria: 

Preferentment s’organitzarà l’activitat de tal manera que no coincideixin alumnes 

de diferents aules en l’espai on es realitza la rehabilitació respiratòria. De tal 

manera que no hi hagi contacte entre nens de diferents grups.  

S’ha disminuït el nombre de fisioterapeutes que realitzen fisioteràpia respiratòria, 

per tal de disminuir el risc de contagi, i durant el curs 2021-2022  seran només 3 

fisioterapeutes. 

Cadascun d’ells realitzaran la fisioteràpia respiratòria que requereixen els 

alumnes/pacients preferentment d’uns grups bombolla determinat d’alumnes per 

tal d’evitar contagis entre grups. 

Hi ha un espai específic per a realitzar el tractament de fisioteràpia respiratòria, i 

es contemplaran de manera estricta les mesures higièniques segons protocols 

actuals.  

Es desinfectarà l’espai i el material entre pacients, i s’utilitzarà el material de 

protecció COVID recomanat per el departament de salut segons cada actuació, i es 

respectarà la distància de seguretat.  
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3. La fisioteràpia motriu i de posicionament. 

L’equip de 8 fisioterapeutes, es distribuirà els grups de tal manera que cada 

professional serà referent de d’un màxim de 1 o 2 grups aula. 

L’atenció a realitzarà preferentment a dues sales de fisioteràpia equipades amb 

material tant de posicionament com per estimular la motricitat.  

Es desinfectarà l’espai i el material entre pacients, i s’utilitzarà el material de 

protecció COVID recomanat per el departament de salut segons cada actuació, i es 

respectarà la distància de seguretat.  

L’Àrea de fisioteràpia treballarà en 3 espais:  

Sales de fisioteràpia: La organització de les sales de fisioteràpia al llarg del dia 

tindrà en compte, els elements següents: 

Intentar fomentar la coincidència d’usuaris en la sala de fisioteràpia dels mateixos 

grups aula preferentment. Per tal de minimitzar el risc de propagació en cas 

d’infecció. 

L’organització dels espais també s’ajustarà d’acord amb les necessitats de salut i 

pel tipus d’abordatge que necessiten els usuaris atesos.   

A l’aula es durà també a terme tractaments posturals i posicionadors. 

També s’utilitzaran espais oberts (el pati de l’escola) per tractament de la 

motricitat, segons climatologia.  

4. Les terapeutes ocupacionals/educadores: atendran als alumnes preferentment a 

l’aula, però també en els espais específics per dur a terme abordatges individuals. 

Cada terapeuta/educadora tindrà de referència un màxim de 2 aules, per tal de 

minimitzar el risc de propagació de contagi. 
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5. Els metges rehabilitadors. Atenen a la totalitat d’alumnes i, junt a l’equip de 

rehabilitació, elaboren els plans terapèutics individuals i realitzen el seguiment dels 

mateixos. L’espai on els metges exploren els usuaris és a la consulta mèdica o a 

alguna sala de l’escola dels professionals referents de l’alumne. 

En tots els casos es desinfectarà l’espai i el material entre pacients, i s’utilitzarà el 

material de protecció COVID recomanat per el departament de salut segons cada 

actuació, i es respectarà la distància de seguretat.  

6. Ortopèdia. Es mantindran les visites de les diferents ortopèdies els dimarts al matí. 

Per tal d’evitar que accedeixin al recinte escolar, les visites es portaran a terme a 

la sala de sensorial amb cita prèvia o a despatxos habilitats per les visites. 
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6.ANNEX 2 
 

 

 

 

 

Declaració responsable per a les famílies  

de l’Escola d’Educació Especial ASPACE. 
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Declaració responsable per a les famílies de l’Escola d’Educació Especial Aspace. 

 

Dades personals: 

Nom i cognoms del pare/mare/ tutor:                                                                       DNI/ NIE/Passaport: 

Nom de l’alumne:                                                                                                                                     Curs: 

 

Declaro, responsablement: 

1. Tinc constància que el meu fill/a ha passat  la COVID 19 en data:_____________________________________.  

2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

- No presenta cap simptomatologia compatible al la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

- No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 

simptomatologia compativle amb aquesta malaltia. 

- Té el calendari vacunal al dia. 

3. (Seleccioneu una de les dues opcions). 

    ⃝ Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

- Malalties cardiaques greus. 

- Malalties que afecten al sistema inmunitari ( per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

           ⃝ Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que ho he valorat amb el meu metge/metgessa o  

                pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 

- Malalties cardiaques greus. 

- Malalties que afecten al sistema inmunitari ( per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas 

que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

5. Que conec l’obligació d’informar al centre educatiu de l’aparació de qualsevol cas de covid-19 en el nostre 

entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 
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I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a......................................................................., a 

l’Escola d’E.E. ASPACE , signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les 

dades que hi ha en aquesta declaració. 

 

Lloc i data: 

Signatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable Fundació Aspace Catalunya Finalitat Tractament de les dades en relació gestió 
educativa  a l’escola durant el curs escolar 20-21. 

Legitimació Consentiment del interessat o del seu representant. Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació 
legal. 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir els dades, així 
com altres drets. Veure la informació addicional. 

Informació 
addicional 

http://www.aspace.cat/protecciodedades 

http://www.aspace.cat/protecciodedades
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7.ANNEX 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 
d'aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC) 

 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) 

Si a casa hi ha alguna persona adulta*** que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins 
d'aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula  

 Tos seca 

 Dificultat per respirar 

 Falta d'olfacte i/o de gust 

 Mal de coll 

 Mal de cap 

 Vòmits i diarrees 

 Fatiga 

 Pèrdua de gana 

 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

 Refredat nasal 

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu en 
contacte amb els/les responsables d'aquesta per comunicar-ho. En l'horari d'atenció del vostre 
centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de 
capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 
** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, 
només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes. 
 
***Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 
 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el 
context epidemiològic del moment 
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8.ANNEX 4 
 

 
 
 
 
 

REGISTRE DE VISITES DE PERSONES EXTERNES A L’ESCOLA 
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Registre d’entrades de persones externes a l’escola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom i 

cognom 

DNI Telèfon de 

contacte 

Data, hora 

d’entrada i 

de sortida 

Motiu 

entrada a 

l’escola 

Persona de l’escola 

amb la que es 

troba 

Espai de 

l’escola en el 

que es troben 
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9.ANNEX 5 
 
 
Imatges proporcionada pe Servei català de la Salut de la Generalitat de Catalunya 
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