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PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’INICI DE CURS 2020-21 
(provisional) 
 

 
El present document és el Pla d’Obertura del curs 2020-2021 per al CEE La              
Ginesta, elaborat a partir de la següent normativa:  

 

- Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres           
educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la           

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
- 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. 
- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (           

Departament d’Educació). 
- Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la               

pandèmia per covid-19 (PROCICAT) 

- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el Pla d’Organització dels centres            
educatius per al curs 2020-2021. 

- Gestió de casos covid-19 als centres educatius, del 9 de setembre de 2020 
- Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius, del 22 de              

setembre de 2020. 

- Procediment d’actuació enfront casos d’infecció pel nou coronavirus        
Sars-Cov-2, 30 de setembre de 2020 
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0. Introducció 



 

 
 
 
 
Des del Cee La Ginesta, presentem el Pla d’Organització del Centre per a l’inici              

del curs 2020-2021 amb una nova organització que garanteixi al màxim de            

presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu. Fruit            
de la reflexió en equip, presentem l’adequació del Pla a la realitat de la nostra               

comunitat educativa, concretament als nostres alumnes, per poder garantir les          
mesures de seguretat que s’han de dur a terme degut al moment excepcional             

que es viu arran del coronavirus, encara actiu i sense vacuna o medicació que              

protegeixi la població.  
Així doncs, aquest Pla aborda tots els punts clau extrets de la Guia del Pla               

d’Obertura, adequats a la realitat de la nostra escola, i especialment pensat per             
al perfil del nostre alumnat, nois i noies de 12 a 21 anys, tots ells amb                

Necessitats Educatives Especials de major o menor intensitat, que els cal d’un            

suport específic. S’han previst els recursos i la prevenció necessària, atenent           
que no tot l’alumnat gaudeix de l’autonomia suficient com per a entendre o dur              

a terme les mesures higièniques de prevenció que se’ns demana i que estan             
presents en aquesta nova organització i funcionament de les activitats          

curriculars així com tots els espais que han d’acollir els grups classe.  

 
Tots els alumnes han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat            

seguint les instruccions sanitàries i fent que l’escola sigui un entorn segur amb             
el mínim de risc possible. És per això, que cal donar continuïtat a             

l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció. El centre         

contemplarà en el Pla les condicions per al control de l’epidèmia i a la ràpida               
identificació de casos i de contactes. També contempla la condició de           

vulnerabilitat del personal docent i d'administració i serveis que s’acreditin pels           
serveis mèdics i riscos laborals del Consorci d’Educació de Barcelona. 

Aquest pla per al curs 2020-2021 inclou també les mesures a prendre en cas              

d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual del             
centre, i en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumnat i als                 

seus recursos pedagògics, en qualsevol format.  
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Dins d’aquest Pla d’Obertura i des de la Direcció del Centre amb el vist-i-plau              

de la inspecció, en un primer moment per garantir les mesures sanitàries es va              
demanar una dotació de més monitoratge (6-8) i, per tant, poder conservar            

l’horari habitual de 9 a 16h.  
En el cas que no es proposar una modificació horària que permetès fer de              

l’hora del menjador hora lectiva per poder garantir les mesures sanitàries i la             

traçabilitat en cada grup.  
Actualment la dotació és de dues educadores més que reforcen l’horari de            

menjador i esbarjo (13 a 15h). Per tant, l’escola fa horari de 9 a 16h i es                 
realitzarà una valoració a finals del mes d’octubre per avaluar si és viable             

seguir amb aquest horari amb el personal de menjador disponible en aquests            

moments o bé caldria augmentar el nombre de monitors per poder garantir les             
mesures. Si no funcionés, caldria aplicar una modificació horària que permetés           

que els mestres fessin el menjador convertint una de les hores del menjador             
en hora lectiva i per tant, reduint l’horari de 9 a 15h. En el moment de presentar                 

el Pla d’Obertura, l’inspector va donar el vist-i-plau a la possibilitat del canvi             

horari, prioritzant tota la qüestió sanitària.  
 

Aquest Pla té caràcter provisional depenent de com evoluciona la situació de            
pandèmia. És un pla flexible i adaptable als diferents escenaris que ens podem             

trobar, així com a les necessitats de l’alumnat i de les famílies. 

L’organització del centre tindrà present les dues situacions davant la pandèmia           
de la Covid-19: la situació com l’actual i en cas de confinament parcial o              

tancament del centre.  
 

El curs s’iniciarà el dia 14 de setembre de 2020 per a tot l’alumnat, excepte pels                

alumnes nous que s’iniciarà el 15 de setembre perquè puguin tenir una entrada             
més tranquil·la i acompanyada, degut a la situació d’excepcionalitat que vivim. 
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● Organització i funcionament de l’escola basat en mesures de prevenció, 

seguretat  i higiene dictades per autoritats sanitàries i protecció civil. 

Donat que els comunicats per part d’Ensenyament i Salut van canviat, es 
procurarà tenir el Pla Actualitzat amb les noves informacions.  

● Caldrà garantir  la màxima presencialitat dels alumnes. 

● Aquest pla està basat en la situació de no confinament i, per tant,  tots 
els alumnes assisteixen al centre cada dia durant tot l’horari. 

● Contempla mesures de connectivitat en cas de confinament: 
Competència Digital d’alumnat i famílies + detecció dels recursos 

necessaris (dispositius, accés internet...). 

La CONNECTIVITAT  és un dels objectius principals del 20-21 al nostre 
centre. Millorar la competència digital dels alumnes i les seves famílies. 

Dotar de recursos tecnològics als alumnes ( dispositius, accés a 
internet…). 

● Contempla la condició de vulnerabilitat del personal docent i         

d'administració i serveis.  
● El pla d’organització del centre estarà a disposició de la Inspecció           

d’Educació i li ha estat presentat per la seva validació. 
● L’aprova la direcció del centre, i el presenta al Claustre i al Consell             

Escolar, buscant el consens dels seus membres.  

● Pla flexible que s’adapti als diferents escenaris de pandèmia que ens           
podem trobar, així com a les necessitats de l’alumnat i de les famílies.  
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PLA D’OBERTURA INICI CURS 2020-2021 

1. Diagnosi 



 

 
 
 
 

● Es podran fer modificacions si un cop posat en pràctica el Pla hi ha              

alguna acció que es pot millorar.  

● Aquest Pla formarà part del Pla Anual de Centre. 
● Es penjarà a la pàgina web de l’escola i es farà arribar a les famílies.  

 

 
Al tenir una dotació de dues educadores que estan reforçant el menjador, el             
curs segueix amb el seu horari habitual de 9 a 16h, sense perjudici de valorar               
un possible canvi horari si l’increment d’aquestes dues persones al menjador           
no és suficient. També es valorarà el canvi horari si mestres i equip directiu han               
de compensar la manca de personal a l’hora de menjador i deixar de fer les               
tasques que li són pròpies de la seva feina. 

Creiem en el model de fer hora lectiva el menjador, com fan altres centres              
d’educació especial pel valor pedagògic que té l’espai de menjador. A més a             
més, aquest curs s’afegeix la raó sanitària que implica més i millor control             
durant l’estona de menjador en relació als hàbits d´higiene i seguretat que            
calen per evitar al màxim la possible transmissió de la covid-19. Hi ha molts              
alumnes que no tenen suficient autonomia com per seguir les mesures           
preventives per si sols, els cal molt reforç i guiatge per les dificultats de              
comprensió i de regulació de la conducta que presenten. En aquest sentit, la             
incorporació de l’equip de mestres a l’espai de menjador afavoriria el poder            
seguir les mesures que estableix el Departament.  

Els alumnes no fan extraescolars a l’escola ni hi ha servei d’acollida. Tots             
els alumnes comencen i acaben a la mateixa hora, tret que tinguin alguna             
modificació horària que es contempli en el seu Pla Individualtzat.  
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2. Horaris 

HORARI ACTUAL DELS ALUMNES CURS 2020-2021 

9-13h Activitat acadèmica (els torns de pati no coincideixen els grups) 

13-15h Menjador: 1h dinar i 1h d’esbarjo en dos torns.  

1er TORN: 13h grups de TVA Menjador, 14h Esbarjo.  



 

 
 
 
 

 

 

 
A la nostra escola hi ha dos cicles: Grups ABC (etapa obligatòria, de 12 a 16                
anys) i el PFTVA per alumnes de 16 a 20 anys. dins cada cicle, es mantindran                
els grups estancs. 

 
L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes, sempre que la situació            

sanitària no obligui a un confinament parcial o total l’alumnat i del professorat             
del centre o bé de la població. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre (matrícula viva) se              

l’assignarà a un grup estable existent. 
El nombre d’alumnes que vindran a l’escola es distribuiran en grups tancats i             

estables amb uns mestres referents estables (cotutoria o bé tutora+educadora)          
per tal de garantir la traçabilitat dels contactes.  

 

Grups estables 
 

● Alumnes distribuïts en grups tancats i estables amb mestres referents          

estables (cotutoria o bé tutora+educadora) per garantir la traçabilitat         

dels contactes.  
● Es configuraran els grups en un màxim de 8 alumnes per grup, tenint en              

compte els espais de l’escola.  
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2on TORN: 13h grups ABC Esbarjo, 14h Menjador.  

*veure graella dels torns de menjador al Punt 9 

15-16h Activitat acadèmica 

3. Organització dels grups estables, d'activitats i l’acollida del 
primer dia 



 

 
 
 
 

● Es podran utilitzar aules com la PDI o la Biblioteca per fer classe, seguint              

uns horaris establerts i amb grups estables.  
 
 
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 
2020-2021.   
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CICLE ESO GRUPS A1, A2, B , C1 i C2 

CURS -NIVELL  
GRUP 

MESTRES 
I 
EDUCADO
RES 
ESTABLE
S 

ALTRES 
DOCENTS 
que intervenen  

MONITORS I  
FISIO ESPAI estable  

GRUP A1 3 ( tutora, 
2 tutores 
que fan ½ 
jornada 
cadascuna
) 

4 
(logopeda, EF, 
EMusica, 
Educadora 
reforç) 

monitores i  
fisioterapeuta Edif Pati. Aula 

Grup A1 

GRUP A2 2 ( 
tutores) 

4 
 
(logopeda, EF, 
EMusica, 
Educadora 
reforç) 

  monitores Edif Pati. Aula 
Grup A2 

GRUP B 2 
( tutores) 

4 
 
(logopeda, EF, 
EMusica, 
Educadora 
reforç) 

 monitores i 
fisioterapeuta 

Edif Pati. 
AulaB (abans 
Plàstica) 

GRUP C1 1 
(tutora) 

6 
(especialistes 
de: EMÚs, EF) 
la logopeda 
atén 1 alumne 
que surt de 
l’aula)  
3 MESTRES 
ESAP 

  monitores  Edifici Pont. 
Aula Grup C1  



 

 
 
 
 

  

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es            
mantenen les mateixes mesures. La distància, l’ús de la mascareta i el rentat             
de mans  són necessàries si el o la docent no és estable al grup 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius              
fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups             
estables, caldrà mantenir  la distància, l’ús de la mascareta i el rentat de mans. 
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GRUP C2 1 
(tutora) 

5 
(especialistes 
de: E.MÚS, EF) 
3 MESTRES 
ESAP 

 monitores Edifici Pont. 
Aula C2 
(abans reforç) 

Cicle Tva: TVA1, TVA2, TVA3 i TVA4 

CURS -NIVELL  
GRUP 

MESTRES 
I 
EDUCADO
RES 
ESTABLE
S 

ALTRES 
DOCENTS 
que intervenen  

MONITORS I  
FISIOTERAPE
UTA 

ESPAI estable  

TVA2 2 4(especialistes 
de:EMUS, EF, 
MALL, 
EDUCADOR 
REFORÇ.) 

  monitores Edifici Hort. 
Aula tva2 
primera planta 

TVA3 2  
4(especialistes 
de:EMUS, EF, 
MALL, 
EDUCADOR 
REFORÇ.) 

 monitores Edifici Hort. 
Aula tva3 
planta baixa. 

TVA4 2 4(especialistes 
de:EMUS, EF, 
MALL, 
EDUCADOR 
REFORÇ.) 

  monitores Edifici Hort. 
Aula tva4 
planta baixa. 



 

 
 
 
 
 
Activitats 

● Es faran les Especialitats d’Educació Física i Música (dues mestres es           

faran el suport). No és obligatori l’ús de la mascareta durant l’Educació            
física, és recomanable fer-la a l’aire lliure o en un espai ben ventilat i              

mantenir la distància física. Mentre no es faci l’activitat els alumnes han            

de portar la mascareta posada. No es recomana fer esports que           
impliquin contacte físic. S’utilitzarà o bé la pista o el gimnàs amb les             

finestres obertes.  
● Es faran les logopèdies individuals o en petit grup d’alumnes de grups            

estables. 

● S’aprofitaran els espais que tenim a l’aire lliure per utilitzar-los en hores            
lectives com una aula més (espai de pic-nic). L’hora de lectura també es             

poden aprofitar altres espais com la peixera o bé els bancs (de l’hort, del              
pati, de la pista). 

● Queden anul.lades les activitats d’APS que impliquin contacte directe         

amb alumnes d’altres centres educatius.  
● Es prioritzen les activitats culturals i educatives ofertes per entitats que           

es facin a l’escola. Evitar o reduir els desplaçaments en transport públic.            
Fomentar sortides per l’entorn. 

● Limitar o anul.lar activitats que puguin comportar cert risc en el           

seguiment de les mesures de prevenció, higiene i seguretat, sobretot          
per aquells alumnes que presenten més dificultats i que fins ara es feien             

per tot el grup classe. Per exemple: la cuina. Estudiar casos puntuals en             
que es pugui fer en grups reduïts o individuals sota valoració de les             

aptituds i actituds que hauran de tenir els alumnes que les duguin a             

terme.  
● Activitat de Piscina: Es farà al CEM Mundet que hi ha just al davant de               

l’escola. Aquest curs hi aniran dos grups estables per trimestre en dos            
dies ( dilluns i dijous). Amb mestres referents que acompanyaran als           
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vestuaris i un educador referent que es quedarà durant totat l’estona.           

Està previst que si un alumne no fa piscina puntual o permanentment,            

una tutora o educadora es quedarà amb ell/a al centre fent activitat            
lectiva. Donat que a l’escola hi ha 9 grups estables, s’ha determinat que             

els grups C1 i C2 no facin l’activitat enguany. Tampoc no la faran tots els               
alumnes del grup de TVA4, els alumnes que la fan s’inclouran en el grup              

que faci l’activitat al 3r trimestre. * LA PISCINA HA ESTAT ANUL.LADA            
I ESTAVA PREVIST QUE ES REINICIÈS EL DIA 10 DE DESEMBRE           
AMB EL GRUP A1.  

 

 

 
Rebuda  de l’alumnat el primer dia de curs 

Seran rebuts per mestres i equip directiu de forma ordenada i en cicles             
separats. Es començarà a aplicar el protocol d’entrada al centre des del primer             

dia, amb la qual cosa els alumnes ja estaran separats per pavellons abans de              

Ps. Vall d’Hebron 171  08035 Barcelona  Tel. i Fax: 93 427 68 45 cee-laginesta@xtec.cat  www.agora.xtec.cat/cee-laginesta 

 

 
ACTIVITAT DE PISCINA 

 PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGON 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

DILLUNS GRUP A1 GRUP A2 GRUP B 

DIJOUS TVA1 TVA2 TVA3+2 
ALUMNES TVA4 

No es podrà fer servir l'assecador, no es poden fer servir les dutxes ( es dutxaran 
amb aigua quan surtin de la piscina. La mascareta és obligatòria mentre no s’està a 
l’aigua. Cal mantenir les distàncies de seguretat de 1,5m. Des de la piscina, es farà 
un control de l’assistència dels alumnes del grup estable per garantir la traçabilitat.  

Al tercer trimestre demanar un vestuari pels dos alumnes del tva4 

Hi haurà  3 monitors per cada grup estable 

Els alumnes d’un grup estable que no hi vagin es quedaran a l’escola amb un 
referent estable ( tutora o educadora). 



 

 
 
 
 
fer la rebuda del curs. En el pati del mig hi haurà un espai diferenciat per cada                 

pavelló. L’ED ens repartirem en aquests espais del pati del mig, una per cada              

pavelló, per nomenar els alumnes i presentar qui seran les seves referents del             
curs (cotutories, o tutora i educadora). Quan s’hagi completat el grup, les            

referents marxaran cap a la seva classe. L’ED passarà per cada classe, per             
donar la benvinguda al curs i explicar unes normes bàsiques en relació a la              

covid. No hi haurà la rebuda col·lectiva de cada curs al mateix vestíbul. Hi              

haurà mestres especialistes i la psicopedagoga a cada espai acompanyant          
tutories i alumnes.  

 
Rebuda de l’alumnat nou 

Donades les característiques dels alumnes nous, farem una acollida més 

individualitzada i acompanyada, i per poder-ho fer establirem que vinguin a 
l’escola a partir del 15 de setembre (un dia més tard que la resta d’alumnat). 

 

 
Mestres i educadores  

● Pot haver-hi mestres de suport i mestres especialistes que entrin dins           
l’aula, no formant part del grup estable i per tant cal que prenguin les              

mesures de protecció (mascaretes, distància i gel hidroalcohòlic).  

● S’establiran les mestres i educadores responsables de cada grup-classe         
i es mantindran les especialitats de Música i d’Educació Física, en           

aquest cas, les dues mestres hauran de dur mascareta i respectar la            
distància personal amb els alumnes. 

● La Logopeda del centre mantindrà la intervenció individual o amb petit           

grup respectant els grups estables i les mesures de seguretat. En aquest            
cas, les logopèdies del centre s’han reduït a la meitat ja que aquesta             

professional està fent de tutora a mitja jornada. 
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4. Mestres, educadores i altres professionals. Substitucions. 



 

 
 
 
 

● Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de           

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de covid-19.        

Declaració de responsabilitat jurada (document intern centre). 
 

Altres professionals  
● Fisioterapeuta del SEEM: intervé els dilluns en horari de 9 a 15h, i el              

dimecres de 9’30 a 10’30h. Sempre amb els mateixos alumnes i de            

forma individual. Dimecres intervé durant la sessió d’Educació Física del          
grup A2.  

● CEEPSIR I ESAP: podran fer la seva intervenció als centres. Mascareta,           
registre de les persones amb qui han estat per controlar la traçabilitat.  

 

Substitucions 
● El Departament va dir que hi haurien substitucions des del primer dia 

però això no està passant i hem començat el curs amb 4 substitucions 
sense cobrir. 

● ED+Psicopedagoga farem les substitucions més immediates. 

 
Equips CEEPSIR i ESAP 

El personal itinerant del Ceepsir i l’ESAP  podran intervenir en un o en diversos 
grups, agrupaments o centres respectant les mesures de prevenció.  

 

Requisits d’assistència (veure annex punt 2) 
Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de 

vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de covid-19. 
 

 
Aules grups classe 
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5. Espais 



 

 
 
 
 
Els espais per a grups respectaran les següents condicions: 

a.- La mesura bàsica de referència és de 1,5 m2 per alumne/a. 

b.- Només es farà servir l’espai i/o aula indicats. 

c.- Es faran servir només els lavabos que s’indiquin en cada cas. 

 

Cada grup classe tindrà una aula. Cada alumne tindrà la seva taula i la seva cadira                

marcada amb el seu nom i garantint la distància de seguretat. Si s’escau, unes cintes               

de color groc marcaran el perímetre del lloc de l’alumne, respecte els altres. Sempre              

que sigui possible es realitzaran classes a l’aire lliure.  

 

Altres espais 
L’escola disposa dels següents espais interiors que es podran utilitzar prèvia           

planificació i respectant els grups estables i les mesures d’higiene que estableix            
el Departament: Aula d'informàtica, Aula d’audiovisuals, Biblioteca, Aula de         

Música, Aula de fisioteràpia, Aula de fusteria, Gimnàs, Polivalent. 

L’horar dels espais està a disposició de tot el personal.  
En la mesura que sigui possible i si la climatologia ho permet, es prioritzaran              

activitats a l’aire lliure, sobretot per fer l’Educació Física.  
Per poder tenir present els fluxos de circulació i la traçabilitat i evitar             

l’aglomeració de persones en un mateix lloc del centre, s’establiran circuits i            
s’organitzarà la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en           

llocs i moments determinats. 

 
Lavabos 

Hi haurà lavabos d’ús exclusius per l’alumnat, diferenciant els de nois i els de              
noies,  i lavabos d’ús exclusiu pels adults en cadascun dels tres edificis. 

Tots estaran degudament senyalitzats. Es podran utilitzar el lavabos destinats          

per adults només en casos excepcionals com són alumnes amb cadira de            
rodes.  
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Circulació dins el centre: vestíbul, passadissos, escales, entrades i         
sortides i accés al pati 

● Les mestres i educadores hauran de vetllar perquè els diferents grups            
no coincideixin a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

● El personal i l’alumnat haurà de portar mascareta en aquests espais de            
circulació.  

● Com a norma, quan surtin de l’aula s’han de posar la mascareta. Cada             
alumne/a haurà de portar de casa una bosseta de roba o paper per             
poder guardar la seva mascareta quan no en faci ús.  

● L’Equip docent valorarà què fer, cas per cas, amb els alumnes que no             
poden portar la mascareta, i es parlarà amb les famílies i amb inspecció.  

● Es delimitaran circuits amb diferents colors pels terres de l’edifici, si           
s’escau.  

 

 
Per poder tenir present els fluxos de circulació i la traçabilitat, i evitar             

l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i            
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en           

llocs i moments determinats. Amb els següents protocols es vol garantir           

l’entrada esglaonada a l’escola, evitar aglomeracions i facilitar la separació          
dels grup classe el més aviat possible. Els alumnes, el moment abans d’entrar             

a l’edifici faran el rentat de mans amb gel. Abans de sortir de l’escola, es               
tornaran a rentar les mans, així com abans i després del pati, tant del matí com                

del migdia.  

 
GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA AMB AUTOCAR 
El transport escolar consisteix en 3 rutes on es barregen alumnes de tota             
l’escola i és per aquest motiu que no hi pot haver només un grup estable;               
és a dir: hi haurà els grups estables d’alumnes dels autocars per ruta i els grups                
estables dels grups-classe. 
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6. Organització de les entrades i sortides 



 

 
 
 
 

 
PROTOCOL D’ENTRADA DE L’ESCOLA AMB AUTOCAR 
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ALUMNAT EDIFICI DEL PONT 
GRUP 
CLASSE 

ENTRADA AL 
CENTRE (matí) 

LLOC DE 
TROBADA 

ORDRE 
D’ENTRADA AL 
PAVELLÓ 

MESTRES I EDUCADORES 
( tutora esperant grup 
classe al lloc de trobada i la 
resta baixaran els nois i els 
acompanyaran) 

TVA3 EDIFICI DEL 
PONT 

VORERA AMB 
GESPA DAVANT 
ESCOLA (MUR 
POLIESPORTIU) 

PRIMER Noms en un document intern 

GRUP C EDIFICI DEL 
PONT 

VORERA AMB 
GESPA DAVANT 
ESCOLA(MUR 
POLIESPORTIU) 

SEGON Noms en un document intern 

ALUMNAT EDIFICI DEL PATI 
GRUP-CL
ASSE 

ENTRADA AL 
CENTRE (matí) 

LLOC DE 
TROBADA 

ORDRE 
D’ENTRADA AL 
PAVELLÓ 

MESTRES  I EDUCADORES 

GRUP A1, REIXA DEL MIG PEIXERA TERCER Noms en un document intern  
GRUP B REIXA DEL MIG RAMPA EDIFICI 

PATI 
PRIMER Noms en un document intern  

GRUP A2 REIXA DEL MIG BANC SEGON Noms en un document intern  
ALUMNAT EDIFICI DE L’HORT 

GRUP 
CLASSE 

ENTRADA AL 
CENTRE (matí) 

LLOC DE 
TROBADA 

ORDRE 
D’ENTRADA AL 
PAVELLÓ 

MESTRES  I 
EDUCADORES( tutora 
esperant grup classe al lloc 
de trobada i la resta 
baixaran els nois i els 
acompanyaran) 
 

TVA 2 PER LA REIXA 
DEL MIG 

DARRERA DE LA 
TANCA/SETOS. 
TAULES PICNIC 
3,4 

SEGON Noms en un document intern  

TVA1 PER LA REIXA 
DEL MIG 

DARRERA DE LA 
TANCA/SETOS. 
TAULES PICNIC 
1, 2.  

TERCER Noms en un document intern 

TVA4 PER LA REIXA 
DEL MIG 

DARRERA DE LA 
TANCA/SETOS. 
BANC DE LA 
PARET 

PRIMER Noms en un document intern 

Aquest funcionament es realitzarà autocar per autocar, i no de forma simultània. 
 
MESURES DE SEGURETAT:  
 



 

 
 
 
 

 
PROTOCOL DE SORTIDA DE L’ESCOLA AMB AUTOCAR 

 
Es poden donar 2 escenaris segons quina sigui l’hora d’acabar l’escola (15 o             
16h). Actualment es fa horari de 9 a 16h i es preveu que aquest horari sigui per                 
a tot el curs 20-21.  
1.- Que marxin a les 15h i siguin acompanyats a l’autocar per educadores i              

monitores, després de l’esbarjo: 
● Els alumnes anirien a buscar les coses a les classes com a mínim 15/20              

minuts abans de marxar. 
● En aquest cas les educadores baixarien a ajudar les monitores (14’40h) 

● S’establiria també el personal encarregat de cada ruta. 
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● Abans d’entrar a l’edifici cada alumne haurà de fregar els peus a la catifa que hi                
haurà a l’entrada de l’edifici i que estarà ruixada amb desinfectant. 

● Dins cada aula, les tutores faran complir les mesures sanitàries adients (rentat de             
mans, mascareta i distància). Sempre hi haurà un gel hidroalcohòlic dins de cada             
aula.  

● Aquest funcionament es realitzarà autocar per autocar, i no de forma simultània.  

● A l’inici de curs establirem els adults de l’equip docent que realitzaran aquesta tasc             
(setembre). 

● En funció del nombre d’alumnes que hi ha en una ruta, caldrà suport d’alguna              
mestra més. 

 
*TOTS ELS ALUMNES HAN D’ENTRAR A L’AUTOCAR AMB MASCARETA. AQUELLS 
ALUMNES QUE NO LA PUGUIN PORTAR NO PODRAN AGAFAR L’AUTOCAR, TRET DE 
CAUSA JUSTIFICADA. 

GRUP CLASSE SORTIDA DEL 
CENTRE 

LLOC DE 
TROBADA 

ORDRE DE 
SORTIDA DEL 

PAVELLÓ 

MONITORES I 
EDUCADORES/TU

TORES 
RUTA 1 PER LA REIXA 

DE L’HORT.  
TAULES DE 
PICNIC  

primer Noms en un 
document intern  

RUTA 3 PER LA REIXA 
DEL MIG 

PEIXERA tercer Noms en un 
document intern  

RUTA 2 PER LA REIXA 
DEL MIG 

TAULES DE 
PING PONG 

segon Noms en un 
document intern  

ABANS D’AGAFAR L’AUTOCAR CAL QUE ELS ALUMNES S’HAGIN RENTAT LES MANS O HAVER 
POSAT GEL HIDROALCOHÒLIC, MASCARETA I GUARDAR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT. 
 



 

 
 
 
 

● Els alumnes s’hauran d’agrupar per rutes dins els espais habilitats dins el            

pati del mig.  

●  Els autocars hauran d’aparcar davant de la porta de referència. 
●  

2.- Que marxin a les 16h i acompanyin tutores i educadores, després de classe 
● Seguirem el mateix criteri d’agrupació per rutes, dins el pati del mig i en els               

espais habilitats.  

● Seran les mestres i educadores les qui facin l’acompanyament als autocar. 
 

 ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA PER COMPTE PROPI 
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ENTRADA- ARRIBADA A LES 9H  

Alumnat  d’Edifici 
Pont 

Alumnat Edifici Pati Alumnat Edifici Hort 

Punt de trobada 
del seu grup 

Entrada per la reixa 
del mig i anar al 
punt de trobada del 
seu grup 

Entrada per la reixa del mig i 
anar al punt de trobada del 
seu grup 

 
Les famílies no podran entrar a l’escola.  

SORTIDA ALUMNAT QUE MARXA  A LES 16h COMPTE PROPI (sols o 
acompanyats) 

Alumnat  que no agafa 
autocar 

Alumnes que 
marxen sols:  

Alumnes que els venen a 
recollir:  

VAn al mateix punt de 
trobada i en el mateix 
ordre que el seu grup 
estable, marxen sols o 
amb la família per la 
reixa del mig 

NOms dels 
alumnes 

Noms dels alumnes  



 

 
 
 
 
Si vénen acompanyats de les famílies i no amb transport escolar, la conserge             

vetllarà perquè en el cas que coincideixi més d’una família en el moment de              

l'arribada, s’esperin i mantinguin la distància mínima de seguretat i          
acompanyarà l’alumne a la seva classe. 
 
 

 

 

 
S’estableixen diferents torns i espais pels patis del matins. Les taules de            

pic-nic cal comptar de netejar-les 5 minuts abans que hi hagi l’altre grup.. A              
cada grup classe se li assignarà un espai diferent i els patis es realitzaran en               

dos horaris diferents (10’30h o 11h). Cada grup tindrà el seu lloc assignat al              
pati i només es mourà d’aquest per a l’entrada i sortida de l’aula o centre.               

Sabem que és un objectiu difícil d’assolir degut a la tipologia d’alumnat però             

intentarem que es compleixi al màxim. 
En la següent graella s’estableixen els torns i espais de pati: POSAR GRAELLA             

ACTUALITZADA 
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7. Organització de l’espai d’esbarjo del matí  

PATIS 
CURS 
20-21 

grup A 
1 
(2 

adults) 

grup A 2 
  (2 
adults) 

grup B  
(2 adults) 

grup C1 
+C2(2 
adults) 

tva1 (2 
adults) 

tva2 
(2 adults) 

tva3 
(2 

adults) 

tva4 
(2 adults) 

Dilluns 
 

  

10.30h Pati 
pista.  

 

10.30 h 
Esmorzen a 
l’aula i Espai 
del Banc. 

10:30h 
esmorzen al 
banc i quan 
surt tva1 van a 
les Taules 
pic-nic:  

 

10.30 h 
Taula 
Picnic:  

11h 
Taules 
pic-nic 
 

11 h Pati 
cistella  
 

 

11:00h Pista: 
  

11:00 h 
Espai del 
Banc 
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Dimarts 

    

10.30 h 
Esmorzen a 
l’aula i Espai 
del Banc. 

10:30h 
esmorzen al 
banc i quan 
surt tva1 van a 
les Taules 
pic-nic:  

 

10.30 h 
Taula 
Picnic: 

11h 
Taules 
pic-nic 
 
 
 

11 h Pati 
cistella  
 

11:00 Espai 
del Banc.  

11:00h  
Parc Heures 
 
 

  

11:00h 
Pista 
 

 

Dimecres 
 

  
 

10.30 h 
Esmorzen a 
l’aula i Espai 
del Banc. 
 

10:30h 
esmorzen al 
banc i quan 
surt tva1 van a 
les Taules 
pic-nic:  

 

10.30 h 
Taula 
Picnic: 

11h 
Taules 
pic-nic 
 
 

 11. Pista 
 

11h 
 Pati cistella  

11:00h Pista 
 
 

  

11:00 h 
Espai del 
Banc 
 

 

Dijous 10’30h 
Taules 
pic-nic 
 

10’30 h Pati 
cistella  
 

10:30h Espai 
del Banc.  

   

10:30 Pati 
de la Pista 
 

1 

   

11 :00h  
Parc Heures  
 

11h Esmorzen 
a l’aula i 
Espai del 
Banc.  

11h 
esmorzen al 
banc i quan 
surt tva1 van a 
les Taules 
pic-nic:  
 

 

10:30h 
Taula 
Picnic: 

Divendres   10.30h Pati 
pista 
 

 10.30 h 
Esmorzen a 
l’aula i 
Espai del 
Banc. 

10:30h 
esmorzen al 
banc i quan 
surt tva1 van 
a les Taules 
pic-nic:   

 10.30 h 
Pati de 
cistella  

11h 
Taules 
pic-nic 
 
 

11 h Pati 
cistella  
 

 11:00h 
Pista 
 
 

    



 

 
 
 
 
 

A nivell intern tenim el document on hi ha col·locats els professionals del centre              

que realitzen els torns de cada pati, en funció del seu horari personal.  
En el cas que hi hagi pluja, el protocol tindrà en compte la següent organització: 

- Edifici del Pont: Polivalent i aules del grup de tva3 i grup c. La polivalent               
serà rotativa per grup. 

- Edifici del Pati: Vestíbul de l’edifici, biblioteca i aules dels grups A1, A2 i B.  

- Edifici de l’Hort: Vestíbul de l’edifici, aules de tva1, tva2 i tva4. 
 

 
Es faran les reunions de Consell EScolar, de forma telemàtica mentre la            
situació en relació a la COVID-19 no canviï. 

La via de comunicació escola-família es farà principalment per mitjans          
telemàtics (mail, telèfon,...) s’evitaran les reunions presencials. No s’atendrà         
cap família presencialment sense cita prèvia.  

Les reunions de tutoria es faran telemàticament, una per trimestre. Es recorda            
a les famílies que cal fer-ne com a mínim una. En el cas excepcional que la                
familia no pogués fer la reunió telemàticament es faria de forma presencial            
adoptant les mesures de seguretat i determinant-ne els espais. Caldrà màxima           
puntualitat per part de les famílies i avisar amb antelació en cas de no poder               
assistir-hi. Les famílies que no respectin les mesures de seguretat no seran            
ateses pel centre.  

S’han anul.lat les reunions generals de famílies i han passat a fer-se            
individualment. En aquesta primera reunió hi ha dues parts: una on es dóna la              
informació general del centre i una segona part on es parla de la classe. 

Aquest Pla es difondrà a les famílies mitjançant el web de l’escola i l’enviament              
al correu electrònic que s’hagi facilitat a secretaria.  

Es valora fer acompanyament per a les famílies que ho necessitin sobre les             
plataformes digitals que utilitza l’escola, així com atendre les mancances que           
puguin presentar  sobre aspectes bàsics d’accés i ús de les noves tecnologies.  
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8. Relació amb la comunitat educativa. Famílies.  



 

 
 
 
 
Caldrà utilitzar les vies de comunicació digitals que facin servir les famílies per             
fer-ne ús. 

Per tal de conèixer els recursos digitals que tenen les famílies, s’enviarà un             
formulari per recollir aquesta informació.  
 

 

 
La franja horària del menjador és de 13 a 15h. 

 
Ja s’ha comentat la situació actual del menjador pel que fa al personal i la               

possibilitat d’un canvi horari si no es poden garantir les mesures de seguretat             
amb el nombre de monitors actuals. En principi continuem amb el menjador no             

lectiu i portat per 10 monitores i 2 educadores de reforç.  
 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi              
hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables. Quan això no            

sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els           

comensals. 
La nova empresa de monitoratge pel curs 20-21 és la Fundació Pere Tarrés. Hi              

ha haurà coordinacions trimestrals o quan sigui necessari amb el coordinador           
referent de l’empresa, i cada mes hi haurà una reunió mensual entre el             

monitoratge i la direcció del centre.  

 
Graella de distribució d’espais de menjar i d’esbarjo:  
En aquesta graella es contempla l’horari de 9 a 16h, on l’hora de menjador és 
de 13 a 15h. Hi ha dos torns de menjador però s’han ampliat l’hora de dinar en 

més espais (aules propis en alguns grups…). 
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9. Servei de menjador 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dins dels 10 monitors hi haurà una coordinadora de monitors que es troba en el 

torn dels TVas. Comptem, a l’hora de dinar, amb dues educadores de reforç: 
una  a cada cicle les dues hores de la franja horària de menjador.  
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PRIMER 
TORN 

Dinar TVAS (13h) Esbarjo TVAs (14h) 

Grup 
Estable 

Espai  Responsables Espai  Responsables 
 

TVA1 Aula TVA1 1 monitor Aula TVA1/Espai 
de Banc 

2 monitors 

TVA2 Menjador 1 monitor Polivalent/Pista 1 monitor 

TVA3 Menjador 1 monitor Polivalent/Pista 1 monitor 

TVA4 Aula TVA4 2 monitors Aula TVA4/pati 
cistella 

1 monitor 

SEGON 
TORN 

DINAR ABC(14h) ESBARJO ABC (13h) 

Grup 
Estable 

Espai  Responsables Espai  Responsables 

A1 Aula A1 1 monitor Espai peixera/Aula 1 monitor 

A2 Menjador 1 monitor Pati cistella/aula 1 monitor 

B Aula B 1 monitor Espai del 
Banc/aula 

1 monitor 

C Menjador 2 monitors Pista/Polivalent 2 monitors 



 

 
 
 
 
Mesures que cal prendre a l’hora del menjador: 
- S'ha de mantenir sempre l'entrada i sortida dels nois i noies per mantenir 

sempre la distància de seguretat. 
- Cal rentar-se les mans abans i després de dinar.  

- Els alumnes de diferents grups estables no poden seure junts. Entre grups, 
cal mantenir la distància de seguretat. 

- El menjar s'ha de servir en plats o safates individuals i no es pot compartir.  

- A les taules no hi ha d'haver elements per compartir , com ara setrilleres, 
cistell per al pa... 

- Només es por compartir la gerra d'aigua que ha de servir un monitor o un 
alumne responsable (sempre el mateix) 

- L'alumnat no por col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de 

menjar. 
- Abans  i després de cada àpat, les taules s'han de netejar i desinfectar i 

l'espai s'ha de ventilar. 
en cas que sigui necessari per garantir la distància, es poden habilitar dins del 

centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador.  

 

L’escola compta amb 3 rutes d’autocar que porten alumnes de tot Barcelona.            
L’empresa de l’autocar és la companyia CERSA. 

 
● S’ha d’accedir a l'autocar amb la mascareta posada i no es pot treure en tot el                

trajecte. Abans d’entrar a l’autocar, tant a l’anada a l’escola com a la seva              

sortida, cal posar-se gel hidroalcohòlic a les mans.  
● Hi ha alguna ruta i que han augmentat d’alumnes i es valora que hi ha               

d’haver més acompanyants per autocar o reduir el nombre de places als            
autocars.  
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10. Servei de Transport Escolar 



 

 
 
 
 

● En cas que un alumne no pugui dur mascareta, l’escola prefereix que            

l’alumne no agafi l’autocar i sigui la família qui porti i reculli el seu fill/a, tot i                 

això, si és per causa justificada l’escola es veu obligada a permetre l’ús del              
transport escolar.  

● A les parades de bus escolar, les famílies han de mantenir la distància física i               
portar les mascaretes. Hi ha alumne a les parades que no pertanyen al mateix              
grup de convivència estable.  

 

Els transport escolar està garantit pel curs 20-21 per a tot l’alumnat que ho hagi               
sol·licitat, segons les darreres informacions del mes de juliol per part de            

Gerència del CEB. No hi ha cap comunicació escrita en relació a aquest tema,              

només comunicacions orals a través de la comissió que gestiona el transport.  
 

 
En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents             
grups, caldrà preveure cada canvi de grup i procedir a una neteja i desinfecció i               

a la seva ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. 

En funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència:  
 

● Utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la           
barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions.  

● La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per              
garantir l’eficàcia dels desinfectants. 

● Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i           
adoptant les mesures de precaució indicades. 

● Les senyores de la neteja faran la neteja i desinfecció en espais utilitzats             

successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com        
lavabos, espais d’activitats polivalents, sala de mestres amb reunions         
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11. Pla de neteja, ventilació,  i desinfecció 



 

 
 
 
 

successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència        

de pas i recepció, etc.,. Hi haurà el reforç d’una persona de neteja més              

durant aquest període de la covid. Si és insuficient, ho farem saber al             
CEB per tal que reforci amb més personal o bé poder pactar un canvi              

d’horari amb el personal de neteja, avançant-lo perquè pugui ser-hi en           
temps d’hores lectives.  

● Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la             

jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que              
ho requereixin, especialment en aquells de máxima concurrència i en          

tots aquells elements, superficies o zones d’ús més comú que poden           
tenir més contacte amb les mans. 

● La desinfecció del material que s’utilitzi a les aules el desinfectarà           

l’adult responsable en aquell moment. A cada aula hi haurà un drap i             
solució desinfectant. 

● Es valora que alguns alumnes puguin col.laborar en les actuacions de           
neteja de superfícies i materials d’ús comú, sota la supervisió de l’adult            

responsable (netejar  taula on han dinat, cadira….).  

● El material emprat en les diferents activitats no podrá ser compartit entre            
diferents alumnes, si no se’n fa una desinfecció després de l’ús.  

● La ventilació com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes,             
3 cops al dia, i uns 10 minuts cada vegada. Es deixaran les finestres              

obertes perquè es ventilin millor abans de marxar un cop acabi la            

jornada.  
Es ventilaran les aules. Abans de l’entrada dels alumnes, s’encarregarà          

la conserge, a l’hora del pati i al marxar.  
Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

● La neteja i la posterior desinfecció d’espais diaria. L’empresa de neteja           

aplicarà les pautes indicades pel departament de Salut 
 

Aquestes zones i punts són:  
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✔ Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

✔ Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors 

✔ Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

✔ Taules i cadires 

✔ Ordinadors, portàtils, sobretot teclats i ratolins 

✔ Aixetes 

✔ Lavabos. S’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans, per 

garantir l’adequada higiene de mans en tot moment 

✔ Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
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HORARI DESINFECCIÓ REFORÇ NETEJA DE 10 A 13H 

 
dill dim dic Dij div 

10-11 
Lavabos 
edifici de 
pont i sala 
mestres, 
vestítbul 

Lavabos 
edifici de 
pont i sala 
mestres, 
vestítbul 

Lavabos 
edifici de 
pont i sala 
mestres, 
vestítbul 

Lavabos 
edifici de 

pont i sala 
mestres, 
vestítbul  

Lavabos edifici de pont i 
sala mestres, vestítbul 

11-11’30 
     

11’30-12 Neteja 
Gimnàs + 
lavabos 

polivalent 

edifici hort 

Neteja 
Gimnàs + 
lavabos 

polivalent 

edifici pont 

Neteja 
Gimnàs + 
lavabos 

polivalent 

edifici pont 

Neteja 
Música +  
lavabo 
alumnes 
2n pis  
edifici hort 

Neteja Música + lavabo 
alumnes 2n pis edifici hort 



 

 
 
 
 

 

I tots aquells espais que no té en l’horari però que en un moment donat  
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12-13 
PDI i  

biblioteca 

Lavabos 

edifici pati 

Lavabos 

edifici pati 

 
vestítbul 
pati 

PDi i 
biblioteca, 
Lavabos 

edifici pati 

 

Lavabos 

edifici pati 

 
vestíbul 
pati 

PDi i biblioteca 
Lavabos edifici pati 

 

HORARI DESINFECCIÓ FRANJA D’ESBARJO DEL MIGDIA (de 13 a 
15h) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13-14h 

Menjador 
tvas 

 Qui 
neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors, i 
senyora de 
la neteja de 
l’hort  a 
l‘acabar 

  

Menjador 
tvas 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors i 
senyora de 
la neteja de 
l’hort a 
l‘acabar 

Menjador 
tvas 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors i 
senyora de 
la neteja de 
l’hort a 
l‘acabar 

  

Menjador 
tvaS 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors i 
senyora de 
la neteja de 
l’hort a 
l‘acabar  

Menjador 
tvas 

 Qui 
neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors i 
senyora de 
la neteja de 
l’hort a 
l‘acabar 
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Aula tva1 i 
tva 4 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors, 
educador i 
Feli a 
l‘acabar 

Aula tva1 i 
tva 4 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors, 
educador  i 
Feli a 
l‘acabar 

Aula tva1 i 
tva 4 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors, 
educador i 
Feli a 
l‘acabar 

Aula tva1 i 
tva 4 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors , 
educador i 
Feli a 
l‘acabar 

Aula tva1 i 
tva 4 

Qui neteja: 
Alumnes 
tvas i 
monitors, 
educador  i 
Feli a 
l‘acabar 

14-15h 

Polivalent i 
WC 

Lavabos 
tvas 

Polivalent i 
WC 

Lavabos 
tvas 

Polivalent i 
WC 

 Lavabos 
tvas 

  

Polivalent i 
WC 

Lavabos 
tvas 

Polivalent i 
WC 

Lavabos 
tvas 

Qui neteja: 
Míriam ( 

Qui neteja: 
Míriam 

Qui neteja: 
Míriam 

  

Qui neteja: 
Míriam 

Qui neteja: 
Míriam 

Menjador 
grups A2 i 
C 

  

Qui neteja: 
alumnes 
A2 i c, 

Menjador 
grups A2 i 
C 

  

Qui neteja: 
alumnes 
A2 i c, 

Menjador 
grups A2 i 
C 

  

Qui neteja: 
alumnes 
A2 i c, 

Menjador 
grups A2 i 
C 

  

Qui neteja: 
alumnes 
A2 i c, 

Menjador 
grups A2 i 
C 

  

Qui neteja: 
alumnes 
A2 i c, 
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monitors i 
Feli 

  

monitors i 
Feli 

  

monitors i 
Feli 

  

monitors i 
Feli 

  

monitors i 
Feli 

  

Aules A1 I 
B 

  

Qui neteja: 
alumnes, 
monitors 

Aules A1 I 
B 

  

Qui neteja: 
alumnes, 
monitors 

Aules A1 I 
B 

  

Qui neteja: 
alumnes, 
monitors 

Aules A1 I 
B 

  

Qui neteja: 
alumnes, 
monitors 

Aules A1 I 
B 

  

Qui neteja: 
alumnes, 
monitors 

WC 
alumnes 
edifici pati 

  

Qui neteja: 
Míriam 

WC 
alumnes 
edifici pati 

  

Qui neteja: 
Míriam 

WC 
alumnes 
edifici pati 

  

Qui neteja: 
Míriam 

WC 
alumnes 
edifici pati 

  

Qui neteja: 
Míriam 

  

WC 
alumnes 
edifici pati 

  

Qui neteja: 
Míriam 
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12.  Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 
coordinació i govern 

TIPUS DE 
REUNIONS 

MODALITAT(
PRESENCIA

L O 
TELEMÀTIC

A) 

NOMBRE 
APROXIMAN

T DE 
SESSIONS 

DATA ESPAI 

COORDINAC
IONS entre 
mestres 

Presencial/tel
emàtica 

1 cop per 
setmana 

a concretar el 
setembre 

Sala profes o 
aula pròpia 

COORDINAC
IONS 
ED+COORIN
ADORES 

Presencial/tel
emàtica 

1 o 2 cops 
setmana 

a concretar el 
setembre 

Direcció o 
biblioteca 

CICLES Telemàtica 1 cop per 
setmana 

a concretar el 
setembre 

 

COMISSION
S 

telemàtica 1 cop 
quinzenalmen
t 

a concretar el 
setembre 

 

REUNIONS 
NIVELL 

presencial 1 cop per 
setmana 

a concretar el 
setembre 

Direcció, sala 
mestres o 
biblioteca 

REUNIONS 
AMB 
FAMÍLIES-TU
TORIES 

Principalment 
telemàtiques, 
tret d’aquelles 
famílies amb 
dificultats per 
fer-les  

1 cop 
trimestre per 
grup i alumne 

a concretar el 
setembre 

si s’escau , a 
la pròpia aula 

REUNIONS 
GENERALS 

Telemàtiques quinzenal a concretar el 
setembre 

 

CLAUSTRE Telemàtiques 1 cop 
/trimestre 

a concretar el 
setembre 
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ASSESSORA
MENT JOSÉ 
LEAL 

telemàtic 1 cop al mes a concretar el 
setembre 

Sala de 
profes 

COORDINAC
IONS 
PSICÒLOGA 
SAPCEE 

Presencial  Les 
necessàries 

a concretar el 
setembre 

Direcció o 
biblioteca 

Reunions 
amb 
TREBALLAD
ORA SOCIAL 

Presencial quinzenalmen
t d’octubre a 
juny 

a concretar el 
setembre 

 

REUNIONS 
EAP 

Presencial 1 cop al mes a concretar el 
setembre 

 

REUNIONS 
ESAP  

presencial 1 cop al mes a concretar el 
setembre 

 

REUNIONS 
CEEPSIR 

Telemàtica o 
presencial 

1 cop al mes a concretar el 
setembre 

 

Reunions 
amb serveis 
externs: 
csmij, 
seemdi, 
seem, creda, 
credv 

telemàtica quan sigui 
necessari 

a concretar el 
setembre 

 



 

 
 
 
 

 
Els i les alumnes han de reunir els requisits següents per poder            

reincorporar-se:  

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

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) i absència de qualsevol altre         
quadre infecciós.  

• Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies                

anteriors.  

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o            

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia, recomenable 

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada           
complexitat no pot assistir al centre en cap de les modalitats ja que             
podria augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per             

SARS-CoV. 

Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

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

- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple 

aquells infants que precisen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Tenir cura també de les informació personal de l’alumne  que es traspassa i es 
comparteix. 
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13. Requisits d’assistència 



 

 
 
 
 
Les famílies han de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles              
prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre            
educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels               
símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.  

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al              
centre educatiu una declaració responsable, d’acord amb el model que          
serà facilitat, pel centre conforme els seus fills o filles compleixen els            
requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre           
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de            
l’alumnat i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de            
qualsevol incidència. 

Tant les famílies com el seus fills com el personal del centre han de complir               
les mesures sanitàries establertes pel Departament de Salut (veure Annex). 

Les famílies hauran de lliurar al centre la declaració responsable i la            
carta de compromís covid19 (Annex 1). Sense aquests documents no es           
podrá entrar a l’escola. en aquests documents, la família exposarà que el            
seu fill/filla: 

- No presenta cap simptomatologia compatible amb 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 compatible         
amb aquesta malaltia 

- Té el calendari vacunal al dia 
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Tota la comunitat educativa (famílies, alumnes i personal del centre educatiu),           
han de prendre totes les mesures de seguretat establertes per garantir la salut             

de tots.  

La direcció del Centre no és la responsable si malgrat les mesures sanitàries             
preses i establertes pel Departament de Salut (de neteja, desinfecció dels           

espais, distanciament social, normes d’higiene, mascareta...), hi ha infeccions         
per coronavirus. 

No es permetrà tampoc l’entrada a nois i familiars que no respectin les             

mateixes mesures sanitàries d’higiene i seguretat establertes i que s’han de           
mantenir al llarg de l’estada en el centre.  

 

Actualització en casos positius i negatius al centre 

L’actualització del document de “Procediment d’actuació enfront de casos         
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2”, estableix, com ja es va explicar           
recentment, que en cas sospita d’un cas, els menors del grup de convivència             
mantindran l’activitat escolar a l’espera dels resultats, sense barrejar-se amb la           
resta de grups. 

Si les proves realitzades són negatives, els infants i tutors del grup continuaran             
amb normalitat les seves activitats, i l’alumne es podrà incorporar quan els            
símptomes hagin cedit i després de 24 h sense febre. 

En cas positiu, s’establirà la quarantena de 10 dies del grup i tutor, i s’indicarà               
la prova PCR al propi centre o en altres punts específics segons indiquin els              
equips d’atenció primària. 
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14. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de 
covid-19 



 

 
 
 
 
Protocol d’actuació en cas d'aparició de símptomes a l’escola 

Si l’alumne/a té una temperatura de 37,5 o superior, no podrá asistir a l’escola              

o simptomatologia compatible amb la Covid-19.  
 

 En cas d'aparició de símptomes durant la seva estada a l’escola: 
- Se l’aïllarà en un altre espai 

- Tots els contactes del noi ( autocar i escola) han de marxar cap a casa a                

l’espera del resultat PCR 
- S’avisarà la família o tutor legal 

- S’informarà la família que han d’evitar contactes i consultar al centre           
d’atenció primària (CAP) o pediatra 

- S’informarà al CAP per tal que activi els protocols previstos 

- Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 
- Es seguirà el protocol de Gestió de Casos que marca el Departament de             

Salut.  
 
 

 

 

 

 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB LA COVID-19 
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CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 
PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABL
E DE 
REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIARL
O FINS QUE 
EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
TRUCAR A LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 
COMUNICAR EL CAS ALS 
SERVEIS TERRITORIALS 



 

 
 
 
 

En cas que hi hagi més d’un cas al mateix temps, s’habilitarà l’aula 
d’audiovisuals. 
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A1 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

A2 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

B Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

C1 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

C2 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

TVA1 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

TVA2 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

TVA3 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 

TVA4 Aula fisioteràpia MEMBRE 
EQUIP 
DIRECTIU 

CONSERGE O 
ADMINISTRATIVA 

MEMBRE EQUIP 
DIRECTIU 



 

 
 
 
 
EXEMPLE DE GRAELLA DE SEGUIMENT DE CASOS.  S’HA FET EL 
SEGUIMENT AMB EL  TRAÇACOVID I ELS GESTORS.  

 
 

 
En el seguiment del Pla hi haurà uns responsables, uns indicadors i unes 
propostes de millora.  
Exemple de graella de seguiment del Pla. 
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ALUMNE/A DIA I HORA DE LA 
DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ 
DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACION
S (incloure el 
nom de la 
persona que ha 
fet les 
actuacions i el 
nom del familiar 
que l’ha vingut 
a buscar) 

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 
ES MANTÉ EL 
CONTACTE I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA REFERENT DEL 
CENTRE PELS CONTACTES 
AMB SALUT (mantindrà el 
contacte amb salut i farà 
seguiment del cas) 

     

     

     

     

15. Seguiment del pla 

RESPONSABLES:  

POSSIBLES INDICADORS: 
 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: 

ALTRES:  



 

 
 
 
 

 
Per tal de garantir la connectivitat i la connexió amb el centre de l’alumnat en cas                

d’un confinament total o parcial, durant el curs 20-21, l’escola tindrà com a un dels               
objectius principals adoptar mesures pedagògiques perquè els alumnes siguin més          

competents tecnològicament i puguin continuar amb l’escola a distància, es tindrà en            
compte els recursos que necessiten i quina és la via per facilitar-los-hi en cas que la                

família no en disposi. 

Així doncs, la competència digital durant el curs 20-21 serà un dels principals eixos a               
treballar amb els alumnes, però també amb les famílies i els mestres. Durant el              

confinament del tercer trimestre, l’escola ha detectat que moltes famílies presenten           
mancances a nivells molt bàsics en l'ús de les noves tecnologies i des de l’escola hem                

de poder donar resposta a entrenar aquestes habilitats que s’han demostrat vitals en             

els temps actuals. 
 

● Es treballarà telemàticament amb aquells alumnes del grup, preveient         
els dispositius i la seva connectivitat, amb els seus referents que           

treballen des de casa o des de l’escola.  

● Les tutores seran les encarregades de posar-se en contacte amb les           
famílies i/o alumnes per establir la manera de treballar.  

● Durant el curs, especialment al 1er trimestre, detectar mancances i          
necessitats en la competència digital dels alumnes i fer un treball.  

● A l’espera de si el Departament dotarà de dispositius als nostres           
alumnes, l’escola vetllarà perquè puguin fer un aprenentatge de les          

competències digitals amb dispositius de l’escola i els que puguin dur de            

casa. 
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16.  En cas de confinament parcial o tancament del centre. Pla de 
treball. 



 

 
 
 
 
Cada alumne té una graella on hi consta:  
1.-La informació sobre dispositius i accés a internet de què disposen a casa.  

2.- El coneixement de les aplicacions o formes de contacte que s’utilitzen a 
l’escola en cas d’haver de fer una educació telemàtica o de seguir amb el 

contacte amb alumnat i família.  
3. El nivell de competència digital de l’alumnat (autonomia per fer servir els 

dispositius, les aplicacions i programes que utilitza, etc..) 

4. El programari que utilitza. 
 

Tota aquesta informació està a l’abast de tot el professorat i s’anirà ampliant a 
mesura que es vagin tenint noves dades tant de l’evolució dels alumnes com 

dels canvis que puguin sorgir a casa seva.  

 
Exemple graella de seguiment en cas de confinament.  
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GRUP CLASSE 
I NOM 
D’ALUMNE 

MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS 
PREVISTOS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT DEL 
CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE/A 

MITJÀ I PERIODICITAT DE 
CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 
 

     

     

     

     



 

 
 
 
 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInterne
s/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf 

 
PROCEDIMENT-ACTUACIÓ-CORONAVIRUS 30 DE SETEMBRE (SINDICAT) 

https://drive.google.com/file/d/1oFWg5RI8XALK_LPeVxp0EJPJUG5tO-KB/view 

 

CANAL DE TELEGRAM SALUT/ESCOLA 

https://t.me/SalutEscolaCAT 
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17. Enllaços d’interès 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oFWg5RI8XALK_LPeVxp0EJPJUG5tO-KB/view
https://t.me/SalutEscolaCAT


 

 
 
 
 
ANNEXOS 
 

1.- CARTA COMPROMÍS COVID-19 

Benvolgudes famílies, 

El Pla d’inici de curs 2020-2021, planteja també unes mesures de protecció i             

prevenció davant la covid-19 que caldrà complir per preservar la salut tant dels             

infants com dels equips docents. Totes i tots ens haurem d’adaptar a la nova              
realitat per minimitzar el risc de contagi, essent necessari el compromís de            

tothom (famílies, mestres i alumnat) per mantenir actituds de respecte envers           
les normes establertes dintre de l’escola (distanciament físic, rentat de mans,           

ús de mascareta, limitació d’espais...). 

Tot i que des de l’escola farem tots els possibles per vetllar pel compliment de               
les normes i minimitzar el risc, no podem garantir que aquest sigui zero. 

És per això que us demanem que: 

●  Expliqueu al vostre fill/a les normes de seguretat. 

● Compliu totes les normes que s’especifiquen en el Pla d’organització per a             

l’inici del curs 2020-2021. 

● Accepteu que és impossible garantir el risc zero i assumiu la possibilitat de              

contagi. 

................................................................................................................

........................................ 
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 En/ Na ....................................................... amb DNI...................................... 

com a pare o mare o 

tutor/a legal de l’alumne/a..................................................... sóc conscient dels 

risc de portar el meu fill/a a l’escola i ho accepto, i per a que així consti signo 
aquest document.  

Signatura: 
Data: 

 

2.- REQUISITS D'ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT 

Tots els treballadors i treballadores han de declarar les condicions de           
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de covid-19. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària           
són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió,         
immunodepressió, càncer, dones embarassades, obesitat mòrbida, és grans de         
60 anys... 

Els mestres sense cap situació de risc hauran de gestionar l’activitat presencial.   

El Consorci D’Educació haurà de conèixer l’estat de salut del personal           
treballador per valorar la seva vulnerabilitat i especial sensibilitat respecte a la            
COVID-19 en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest               
coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció per al          
personal treballador. 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola, le spersones de risc               
elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del servei de            
prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els             
alumnes. Alguns d’ells realitzaran teletreball des de casa.  
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