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1.- Introducció 
El pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació en el 
marc de l'etapa de represa té per objecte establir les mesures organitzatives, de 
prevenció i seguretat d’aplicació al personal del Departament d’Educació per a l’etapa de 
la represa, en el marc de la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARSCoV-2, amb 
la finalitat de preservar la salut dels empleats públics i contribuir a contenir el risc de 
contagi en els centres de treball durant la seva vigència. La secretaria general va 
aprovar el 8 de juliol el Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament 
d’Educació en el marc de l’etapa de represa en compliment del previst en la Instrucció 
6/2020, de 30 de juny, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. 
 
En el punt 2 de l’esmentat Pla s’estableix que el personal d’administració i serveis i els 
professionals d’atenció educativa dels centres i serveis educatius han d’atenir-se al 
previst als documents següents: 
 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia 

● Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya 
 
En aquest sentit, també és d’aplicació al personal d’administració i serveis i als 
professionals d’atenció educativa dels centres i serveis educatius els documents 
següents: 

● Gestió de casos COVID 19 als centres educatius. 
● Orientacions i prioritats dels Serveis Educatius 20-21 (complement a les 

directrius). 
●  Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 

escolars, complementàries a les previstes en el Pla d’actuació per al curs 
2020-2021per a centres educatius en el marc de la pandèmia. 

 
El Pla d’organització per l’obertura del SE BLL3 s’adaptara en funció de les necessitats 
organitzatives del SE i, en coherència amb la realitat dels centres educatius de l’entorn, 
en funció l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat sanitària en cada moment. 
El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic. 
 
D'acord amb aquestes instruccions l'Equip de Direcció Tècnica ha elaborant el Pla 
d’organització per l’obertura del SE. El SE BLL3 que ha de garantir l'obertura presencial 
d’acord amb les Directrius per a l’organització i la gestió dels SE 2020-2021. 
 
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència 
amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser 
fàcilment adaptable si canvia el context epidemiològic. 
 
Els professionals dels Serveis Educatius, de la mateixa manera que les famílies, 
persones educadores i la resta del personal de la comunitat educativa, cal que es 
comprometin a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 
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protecció i la traçabilitat dels casos (registre i control dels contactes) que servirà en cas 
d’activació del pla d’actuació per per detecció de símptomes. 

2.- Gestor/a COVID19 SE BLL3.  
Caldrà la identificació, per a cada centre de treball, de la persona o persones 
responsables de l’aplicació de les mesures organitzatives necessàries per garantir el 
manteniment de les mesures de protecció individual, que seran les interlocutores amb 
l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d’un eventual brot 
epidèmic. En el cas del Servei Educatiu de Zona correspon al coordinador/a, o persona 
de la Direcció Tècnica en qui es delegui. 
 
Davant de possibles eventualitats s’estableix l’ordre d’identificació del gestor/a COVID19 
al SE Baix Llobregat 3: 
 

1. Coordinador SE: Xavier Montagut 
2. Directora EAP: Isabel Planas 
3. Assessora ELIC: Pilar Pena. 

 
El gestor COVID de servei educatiu rep i canalitza informació entre el personal del servei 
educatiu i els responsables COVID dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, 
i/o els referents sanitaris de la zona educativa. 
 
El gestor COVID farà difusió a tot el personal del SE de les instruccions sobre les 
mesures a prendre (distanciament, higiene, mesures d’autoprotecció , reduir el contacte 
amb la documentació i estris a l’abast de les persones externes, etc). 
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3.- Mesures de prevenció, higiene i promoció de la 
salut al centre de treball. 
Tenen categoria de personal intern del SE BLL3, en l’àmbit d’aquest document, en la 
zona educativa del Baix Llobregat 3, els següents professionals: 

- Inspecció educativa de zona. 
- Equip d’Assessorament Psicopedagògic. 
- Assessora LIC. 
- Equip Centre Recursos Pedagògics. 
- Personal administratiu del SE. 
- Equip de professionals CREDA de zona educativa. 

3.1.- Requisits d’accés del personal intern al SE BLL3. 
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

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

● No és convenient l’entrada a la seu o subseus dels serveis educatius per a 
aquelles persones convivents o amb contacte estret amb una persona que tingui 
diagnòstic positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 

3.2.- Distanciament físic 
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, 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. 

3.3.- Higiene de mans 
És una de les mesures més efectives per preservar la salut pròpia i de l’entorn 
professional. És recomana dur a terme el rentat de mans, mínim cada dos hores i en els 
següents situacions: 

● A l’arribada  i a la sortida del lloc de treball 
● Abans i després d’anar al lavabo 
● Abans i després d’entrar en contacte amb aliments. 

 
Per garantir-ne l’actuació es disposa: 

● Dosificadors de sabó en els lavabos. 
● Solució hidroalcohòlica en tots els despatxos, sales, a l’entrada de l’edifici i als 

espais comuns de cada planta, davant l’ascensor. 
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Cal de garantir que tothom es renta les mans amb solució hidroalcohòlica 
en entrar i sortir del SE. 

En l’annex 2 Distribució i adequació d’espais del SE BLL3, trobareu informació complementària què conté un recull d'imatges de 
l’adaptació del SE i la identificació del material que s'ha distribuït i amb el detall de com procedir. 
 

3.4.- Ús de mascaretes 
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Personal SE Recomanable en els grups estables. 
Obligatòria amb la interacció amb grups de 
convivència no estables quan no es pugui 
mantenir la distància física interpersonal.  
Obligatòria en ascensor i escales. 

Higiènica amb compliment 
de la norma UNE 

Personal SE Recomanable en l’atenció al públic i pel 
personal vulnerable. 

Mascareta FFP2 / KN95 

Personal extern Obligatòria per accedir al SE. Higiènica amb compliment 
de la norma UNE o FFP2 / 
KN95 

 
Per garantir-ne l’actuació es disposa: 

● Mascaretes higièniques a l’entrada i als espais comuns de cada planta, davant 
l’ascensor.  

● Mascaretes FFP2/KN95, periòdicament s’entreguen mascaretes als professionals 
del SE. 

● A les sales de reunió habilitades a planta baixa, també es disposa de pantalles 
facials per al personal del SE. 

 

 
Quan us traieu la mascareta assegureu-vos de no deixar-la sobre 
superficies que s'han vist compromeses. 

3.5.- Ventilació 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 
interiors, per garantir la dilució de les partícules contagioses dels espais tancats. 
Els professionals del SE s’obligaran a la ventilació periòdica de les instal·lacions i espais 
de treball i reunió. Es recomana ventilar cada hora dels espais i, si és possible, es 
mantindran algunes finestres / portes obertes, de manera permanent, per garantir un 
fluxe constant d’aire exterior. 
 
El Departament de Salut, recomana no utilitzar el sistemes d’aire condicionat o de 
recirculació d’aire  (Recomanacions /Salut: Ventilació i sistemes de climatització en 
establiments i locals de concurrència humana). Cal extremar la seva neteja i desinfecció, 
aspectes que no podem garantir diariament. Si és necessari, és preferible sacrificar 
lleugerament el confort tèrmic per mantenir al màxim la ventilació. 
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 Cal prioritzar ventilacions naturals, amb obertures de finestres i portes. 

3.6.- Neteja i desinfecció 
Per garantir la neteja i desinfecció dels espais compromesos durant la jornada laboral es 
realitza una neteja diària, 5 dies a la setmana en horari de tarda ( Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana). 
 
A fi de no incrementar excessivament els costos del servei de neteja extern s’ha 
establert un procediment per identificar i minimitzar el nombre d’espais utilitzats en cada 
jornada presencial. 

● Cal identificar tots els espais utilitzats o als que heu accedit, per garantir la neteja 
d’aquests espais al final de la jornada. Es posaran uns cartells als mànecs de les 
portes, per identificar els espais a netejar pel servei de neteja diari. 

 
En el cas dels espais comuns d’accés públic (mediateca,sala de formació i taula de 
recepció) en finalitzar la reunió amb personal extern al SE, el professional present cal 
que desinfecti: 

● Les superficies, estris i mobiliari compromès durant la reunió (taules, cadires, 
poms portes, ….). 

● Les superfícies de major contacte, com el mobiliari on es duguin a terme els 
tràmits, haurien de ser desinfectades diverses vegades al dia, idealment després 
de cada ús o tan sovint com sigui possible. 

Per garantir-ne l’actuació es disposa: 
● De solució desinfectant i draps als espais de reunió i a la recepció. 

● També es disposa de solució desinfectant a cada planta,davant de l’ascensor. 

 

En els espais habilitats per reunions amb personal extern, el professional 
convocant ha de garantir la desinfecció de les superficies, estris i 
mobiliari compromès durant la reunió. 

En l’annex 2 Distribució i adequació d’espais del SE BLL3, trobareu informació complementària què conté un recull d'imatges de 
l’adaptació del SE i la identificació del material que s'ha distribuït i amb el detall de com procedir. 

3.7.- Gestió de residus 
Es recomana que els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de 
mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, 
preferiblement amb tapa i pedal.(contenidor blau, ubicats als passadissos de cada 
planta). 
 
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, ubicats al lavabo). 
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Per garantir-ne l’actuació es disposa: 

● Contenidors blaus, ubicats als passadissos de cada planta. 
● Contenidor gris, ubicats als lavabos. 

 
En l’annex 2 Distribució i adequació d’espais del SE BLL3, trobareu informació complementària què conté un recull d'imatges de 
l’adaptació del SE i la identificació del material que s'ha distribuït i amb el detall de com procedir. 
 
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre o a la seu 
dels serveis educatius, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús 
individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona 
bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

3.8.- Material associat a Equips de Protecció Individual (EPI). 
 
El Departament d’Educació proveirà del material associat a EPI del professionals del SE 
BLL3 

● El Departament d’Educació proveïrà de mascaretes quirúrgiques, de pantalles 
protectores facials i de guants pel personal que faci atenció al públic , així com de 
gel hidroalcohòlic. 

● Mampares separadores de protecció necessàries per als professionals que han 
d’assumir l’atenció presencial i quan això no sigui possible, garantir al màxim la 
protecció individual dels professionals. 

● Personal extern: excepcionalment es proveïrà de mascaretes quirúrgiques per a 
les persones que accedeixin al centre per a realitzar la reunió i no en portin. 

3.9.- Ús espai compartit de cuina / menjador SE. 
Es permet la utilització de l’espai com a màxim per una persona asseguda. Si s’utilitza 
una mampara de separació a la taula, es permet fins a dues persones, ja que cal garantir 
la distancia interfisica mínima. 
 

 
Recordeu de garantir la ventilació de l’espai i desinfectar els estris i 
objectes d’ús compartit, si s’escau. 

3.10. Previsió de grups estables multiprofessionals. 
Depenent de l’evolució sanitària de l’entorn i per facilitar la traçabilitat dels professionals, 
es dissenyarà l’organització presencial al SE de grups estables, si s’escau, d’equips 
multiprofessionals per garantir la cobertura del servei en cas d’un eventual tancament 
parcial del Servei Educatiu. 
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4- Mesures organitzatives d’espais de reunió i treball 
al SE BLL3. 

Amb caràcter general les reunions de treball es realitzaran amb les eines i solucions 
digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya. 
 

● Reunions amb personal extern, es prioritzarà el format telemàtic.  
 

● Reunions amb famílies per a la signatura de documents oficials; només es permet 
l’accés d’un adult (gestió per cita prèvia) Màxim 1 persona per família i amb ús 
obligatori de mascareta per accedir a l’edifici. 

 
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per 
garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de 
mascareta si això no pot garantir-se. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel 
que fa a les màquines de cafè. 
 
S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o 
altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació 
de l’espai de treball i/o reunió. 
 
Qualsevol altra mesura organitzativa que sigui necessària per les especificitats pròpies 
dels serveis i els col·lectius de personal destinada a garantir la salut dels empleats 
públics en el desenvolupament del servei. 

4.1.- Mesures d’àmbit general per als professionals del SE 
 
● Minimitzar els espais a utilitzar o als que s’accedeix 

○ Prioritzar un professional per despatx i si no és possible, cal garantir l’espai 
interpersonal. 

○ Evitar accedir a la resta de despatxos 
○ Només utilitzar un lavabo de cada planta. 
○ Evitar l’ús de l’ascensor. En cas de necessitat, cal utilitzar mascareta. 
○ Minimitzar l’ús dels espais de reprografia. 

 
● Cal identificar tots els espais utilitzats o als que heu accedit, per garantir la neteja 

d’aquests espais al final de la jornada. Es posaran uns cartells als mànecs de les 
portes, per identificar els espais a netejar pel servei de neteja diari. 
 

● Només accediran al SE els professionals, en cap cas es permet, que el 
professional vingui acompanyat de familiars o menors. 
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4.2.- Mesures d’àmbit general per qualsevol persona externa SE 
● Minimitzar els espais a utilitzar amb personal extern. 

● Lloc disponibles per reunió : Mediateca i Aula formació planta baixa. (S’adjunta 
imatge dels espais habilitats). 

● El personal extern només té accés a planta baixa. 

● Després de cada visita el professional SE es responsabilitzarà de desinfectar les 
superfícies de contacte i materials, que s’hagin pogut veure compromeses durant 
la reunió. Es disposarà de polvoritzadors amb líquid desinfectant a cada espai de 
reunió.  

● No es permet l’ús de l’ascensor, ni l’accés a les escales a personal extern. 

● Lavabo planta baixa exclusiu per personal extern, si s’escau. 

 
Les zones marcades en groc, en el gràfic, son els espais destinats a utilitzar en reunions 
amb persones externes al Servei Educatiu, a excepció del personal extern de les 
empreses de neteja i manteniment, que es realitzarà fora de l’horari d’obertura, si és 
possible. 
 

● No es permet l’accés de cap persona externa, sense cita prèvia i donada d’alta al 
sistema informàtic de cita prèvia. Cal garantir la traçabilitat en cas de contagi. 

● No es permet el pas al interior de l’edifici, fins que el professional que ha concertat 
visita no estigui disponible i físicament a planta baixa. 
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● S’estableix la zona d’espera per a persones externes, fora al carrer, i han de 

garantir el distanciament interpersonal. 

● No es permet l’accés al recinte de missatgers, carters, entrega de paquets. Es 
recollirà a peu de carrer pel professional, si s’escau. 

● Només es realitzaran reunions amb persones externes quan sigui imprescindible i 
no es pugui realitzar per mitjans telemàtics.  

● No es recomana utilitzar l’ús de mascaretes amb respiradors, a cap dels 
assistents a una reunió, per garantir la seguretat dels professionals del SE. 

En l’annex 2 Distribució i adequació d’espais del SE BLL3, trobareu informació 
complementària què conté un recull d'imatges de l’adaptació del SE i la identificació del 
material que s'ha distribuït,  amb el detall de com procedir en alguns casos i el 
procediment de senyalització d'espais compromesos durant la jornada laboral. 
 

 

 
Cal tenir present els requisits d’accés a les instal·lacions del SE. 
 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

 
● No és convenient l’entrada a la seu o subseus dels serveis educatius 

per a aquelles persones convivents o amb contacte estret amb una 
persona que tingui diagnòstic positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

 
Recordeu que per l'atenció presencial:  
 

● És obligatori l'ús de mascareta. 
● L'atenció és individualitzada. 
● S'atendrà només amb cita prèvia. 
● Temperatura corporal inferior a 37'5ºC 
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4.3.- Mesures per reunions amb més d’una persona externa al SE. 
Amb caràcter general les reunions de treball es realitzaran amb les eines i solucions 
digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Si excepcionalment cal realitzar una reunió presencial amb més d’una persona externa i 
fins al màxim de 10 assistents, cal tenir present els següents aspectes: 

● Cal informar previament de la convocatòria de reunió a la coordinació del SE, per 
garantir el dia de la reunió, la neteja i desinfecció de l’espai. 

● Cal tenir en compte totes les mesures establertes en l’apartat “ 5.2.-Mesures 
d’àmbit general per qualsevol persona externa SE” 

● Es prioritzarà l’ aula de formació per aquest tipus de reunions presencials. 

 

● El professional del SE convocant de la reunió ha d’omplir un full amb les dades de 
totes i tots els assistents a la reunió per garantir la traçabilitat en cas de contagi i 
s’entregarà al gestor COVID del SE en finalitzar la reunió. Les dades a omplir són 
les mateixes que sol·licita l’aplicació de “Cita Prèvia”. 
Recordeu que el full l’ompla el professional convocant, en cap cas es passarà el 
full als assistents per a que omplint les seves dades, com a mesura de prevenció 
de contagis. 

● Cal que cada participant extern a la reunió tingui coneixement  dels requisits 
d’accés a les instal·lacions del SE BLL3 (“2.1.- Requisits d’accés als serveis 
educatius.” i que no pertany al grup de personal vulnerable per la covid-19.) 

● En la convocatòria de reunió es farà constar el següent paràgraf, per al 
coneixement dels assistents, previ a la reunió: 
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    Requisits d'accés a reunions de treball de persones externes al SE BLL3. 

○ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

○ No és convenient l’entrada a la seu o subseus dels serveis educatius per a 
aquelles persones convivents o amb contacte estret amb una persona que 
tingui diagnòstic positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 
dies anteriors. 

○ Que la persona externa assistent a la reunió no pertany al grup de personal 
vulnerable per la covid-19, regulat en el “Procedimiento de actuación para 
los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2, del Ministerio de Sanidad, de 14 de juliol de 2020. Anexo V”. 
 

● En finalitzar la reunió amb personal extern el professional del SE BLL3 ha de 
garantir: 

○ Ubicar les cadires de braç compromeses pels participants en la part dreta 
de la sala (Espai de mobiliari compromès), per identificar la necessitat de 
desinfectar aquest mobiliari pel servei de neteja diari. 

○ Entregar el full emplenat “‘Registre assistents a reunions” al responsable 
COVID o alguna persona de l’Equip de Direcció Tècnica del SE.  
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5.- Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas 
de COVID-19. 

Amb data 13/08/2020 el Departament d’Educació i Salut han elaborat un document en 
relació a la gestió de casos COVID-19 als centres educatius. Està previst realitzar 
formacions en aquest àmbit per als gestors COVID i els coordinacions de riscos dels 
centres i serveis educatius abans de l’inici del període escolar. 

5.1.- Aplicació TraçaCOVID 
A partir del moment en què el/la director/a d’un centre docent rep la informació que 
una persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del 
centre, personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la 
COVID-19 i que, d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària 
(CAP) se li ha fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 
 
● Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data 

en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta 
(moment en què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les 
comunicacions necessàries. 

● Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats, 
nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats. 

5.2.- Gestió de casos del personal del SE. 
La gestió d’un cas sospitós en el personal del servei educatiu segueix, en línies 
generals,l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu 
TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de 
cada cas.  
 
La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula 
de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, 
haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció 
primària el més ràpidament possible. 
 
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a 
SARS-CoV-2,haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els 
resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de 
realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels 
símptomes. 
 
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància 
Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha 
explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a 
realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en 
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contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal 
de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant 
les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 
 
Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al servei educatiu un 
cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o 
altres símptomes. 
 
Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es 
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com 
indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals 
per fer front a la pandèmia de COVID-19. 
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6.- Concreció de les prioritats SEZ BLL3 
 

 

1. Àmbit: alumnat i famílies. Àmbit (P) presencial / 
(S)Semipresencial 

(V)Virtual 

L’avaluació psicopedagògica i el seguiment d’alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu i a proposta de la 
comissió d’atenció a la diversitat del centre (CAD). 

EAP P/S/V 

L’elaboració de l’informe de l’EAP de reconeixement de 
necessitats específiques de suport educatiu per a la previsió de 
suports i proposta d’escolarització per a alumnes amb 
necessitats educatives especials. 

EAP P/S/V 

Participar en la detecció i suport de necessitats 
socioeconòmiques i socioculturals 

EAP P/S/V 

Atenció famílies. Signatura documentació i/o informes EAP P/S/V 

Gestió de documentació administrativa oficial  EAP/ 
CRP 

P 

(*) La metodologia de treball (P/S/V) s’adaptara en funció de les necessitats organitzatives del SE i, en coherència 
amb la realitat dels centres educatius de l’entorn, en funció l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat 
sanitària en cada moment. 
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2.  Àmbit: centres educatius i  professorat Àmbit (P) presencial 
(S)Semipresencial 

(V)Virtual 

Coordinació amb les CAD i les comissions socials. EAP P/S/V 

Assessorar centres en la realització del Pla de Transformació 
Educativa que faci referència a formació, innovació i xarxes i que 
estigui alhora alineat amb el PE, el projecte de Direcció i la PGA 

CRP P/S/V 

Fer un acompanyament especial als i les mestres d’atenció 
domiciliària i als i les professionals dels centres d’educació 
especial (CEE), amb vista a les dificultats i oportunitats afegides 
en què es troba, en aquests moments, el seu alumnat. 

EAP P/S/V 

L’assessorament en criteris d’organització del centre i de l’aula, en 
la concreció de mesures de detecció i atenció a les necessitats de 
l’alumnat, i en l’avaluació de la idoneïtat de les mesures i els 
suports aplicats. 

EAP P/S/V 

Coordinar la intervenció amb l’equip docent i l’alumnat de manera 
sistemàtica i, amb els tutors i tutores, els i les mestres d’audició i 
llenguatge, els orientadors i orientadores dels centres educatius, 
especialment en els casos d’aquell alumnat que presenti majors 
dificultats, a fi d’ajudar a articular una resposta educativa coherent 
i unificada. 

EAP P/S/V 

L’assessorament en l’elaboració del pla individual (PI) de 
l’alumnat amb informe de reconeixement de necessitats 
específiques de suport educatiu 

EAP P/S/V 

La participació i la col·laboració amb els centres en els processos 
de transició entre l’educació primària i l’educació secundària, 
especialment dels alumnes amb necessitats específiques de 
suport educatiu 

EAP P/S/V 

La col·laboració en l’orientació per a l’accés al món laboral dels 
alumnes amb necessitats educatives especials 

EAP P/S/V 

Accions de difusió de programes del Departament d’Educació. 
(Avancem, AraEscric, programa llengües i cultures d’origen, …) 

LIC P/S/V 

Detecció de necessitats formatives tant pel que fa a activitats per 
a centres, en centre, com individuals. 

CRP / 
LIC / 
EAP 

P/S/V 

Assessorament i formació a centres en programes del 
Departament d’Educació, als tutors de l’aula d’acollida, en 
especial als de nova incorporació. 

LIC P/S/V 
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La formació dels docents en activitats relacionades amb l’atenció 
a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

EAP V 

Acompanyament de professorat visitant (programa Llengües i 
cultures d’origen). 

LIC P / S / V 

Difusió i transferència de pràctiques educatives, projectes i 
experiències de centres dels programes fent especial accent en 
experiències de centres en transformació vetllant per l’equitat i la 
inclusió. 

CRP / 
LIC 

S / V 

Acompanyar els centres per a la millora de les mesures 
organitzatives, metodològiques, inclusives,..., per afavorir un 
aprenentatge competencial, innovador, donant impuls a 
l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes. 

CRP P/S/V 

Assessorar els centres en entorns virtuals 
d’ensenyament-aprenentatge.  

CRP P/S/V 

(*) La metodologia de treball (P/S/V) s’adaptara en funció de les necessitats organitzatives del SE i, en coherència amb 
la realitat dels centres educatius de l’entorn, en funció l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat sanitària en 
cada moment. 

 
 

3. Àmbit: Zona Educativa Àmbit (P) presencial 
(S)Semipresencial 

(V)Virtual 

Gestionar les actuacions dels plans educatius d’entorn (PEE). LIC P/S/V 

Convocatòria i coordinació de la Comissió del Pla de Formació de 
Zona.  

CRP P/S/V 

Planificació de les propostes formatives en l’actual context 
extraordinari: digitalització, reducció, orientació a la transformació 
educativa. 

CRP P/S/V 

Gestionar NODES del Servei Educatiu: espai de 
difusió, de comunicació, de trobada, formatiu. També 
en la seva 

CRP / 
LIC / 
EAP  

V 

(*) La metodologia de treball (P/S/V) s’adaptara en funció de les necessitats organitzatives del SE i, en coherència amb 
la realitat dels centres educatius de l’entorn, en funció l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat sanitària en 
cada moment. 
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4. Àmbit territorial Àmbit (P) presencial / 
(S)Semipresencial 

(V)Virtual 

Col·laboració i coordinació amb els serveis educatius específics 
(SEE). 

EAP/  
CRP 

V 

Coordinació amb referents territorials dels diversos programes i 
professorat formador en els diferents territoris. 

EAP/  
LIC / 
CRP 

V 

Dinamitzar espais de coordinació, d'intercanvi entre centres i en 
xarxa. 

CRP P/S/V 

(*) La metodologia de treball (P/S/V) s’adaptara en funció de les necessitats organitzatives del SE i, en coherència amb 
la realitat dels centres educatius de l’entorn, en funció l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat sanitària en 
cada moment. 

 
 

5.Gestió tasques administratives del Servei 
Educatiu 

Àmbit (P) presencial / 
(S)Semipresencial 

(V)Virtual 

Atenció telefònica  i gestió cita prèvia. SE P / S 

Tramitació d’informes d’escolarització als SSTT (valisa electrònica, 
arxiu d’informes EAP). EAP P 

Gestió correu ordinari i documentació del SEZ. SE P / S 

Digitalització segura i còpies autentificades de documentació. EAP / 
CRP P 

Préstec de materials: És recomana no realitzar préstec de material, 
especialment de les maletes pedagògiques amb material manipulable 
per a ser compartit per a l’alumnat. Qualsevol material que es deixi al 
professorat, un cop retornat haurà d’estar 15 dies en quarantena. 

CRP P 

(*) La metodologia de treball (P/S/V) s’adaptara en funció de les necessitats organitzatives del SE i, en coherència amb 
la realitat dels centres educatius de l’entorn, en funció l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat sanitària en 
cada moment. 
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7.- Enllaços d’interès. 
 
● Portal de centre / Riscos Laborals / Recomanacions sobre la covid19: material 

divulgatiu 
 

● Portal de centre / Reincorporació progressiva del personal 
 

● Portal de centre / Mesures extraordinàries amb motiu de la COVID-19 
 

● Canal Salut / Consells generals per tornar a la feina 
 

● Gestió de casos COVID-19 als centres educatius (13/08/2020) 
 

● Mesures complementàries al Pla d’actuació i canvis en el Protocol de gestió de 
casos (09/09/2020) 

●  
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