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1. JUSTIFICACIÓ 

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un 

nou escenari diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’obtingui la 

immunitat de grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar 

noves onades. 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es 

pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la 

protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta 

de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la 

màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les 

mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.  

 

 Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en 

condicions d’equitat. 

 L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la 

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la 

funció social de l’educació. 

 L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar 

en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida 

identificació de casos i de contactes.  
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2. VALORS 

2.1. SEGURETAT 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les 

persones que integren la comunitat educativa –incloses les famílies-, el centre 

educatiu ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a 

terme d’una manera segura i confortable. 

2.2. SALUT 

La salut de l’alumnat, docents i altres persones treballadores del centre 

educatiu és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les 

mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes. 

2.3. EQUITAT 

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de 

població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més 

vulnerabilitat, van patir –o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més 

acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i 

adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la 

bretxa digital i cognitiva existent entre l’alumnat 

Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la 

seguretat d’alumnes i personal docent i no docent de l’escola Can Palmer. 
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2.4. VIGÈNCIA 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-

2022. No obstant això, aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció 

de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i 

en la immunitat de grup. 
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3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no 

s’assoleixi la immunitat de grup, continuen sent la disminució de la transmissió 

del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos. 

3.1. GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència 

estable. El seu principal valor, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat dels 

possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i gestió 

precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, 

amb el seu tutor/a, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les 

persones que els integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents o 

personal de suport educatiu i d’educació inclusiva. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

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

interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres en aquests grups de 

convivència estables.  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups, 

s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment la ventilació i l’ús de la mascareta. 
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3.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

3.2.1.  DISTANCIAMENT FÍSIC 

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a 

l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, a excepció dels grups de convivència 

estable. 

3.2.2. HIGIENE DE MANS 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les 

alumnes, així com la del personal docent i no docent.  

En infants s’ha de requerir el rentat de mans: 

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

 Abans i després dels àpats. 

 Abans i després d’anar al lavabo. 

 Abans i després del pati i diferents activitats. 

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

terme: 

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

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 

 Abans i després d’acompanyar a un infant al lavabo. 

 Abans i després de mocar a un infant. 

 Com a mínim una vegada cada dues hores. 

L’escola garantirà l’existència de dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
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3.2.3. ÚS DE MASCARETA 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i 

la normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de 

cara al curs escolar 2021-2022. En tot cas, aquesta és la normativa vigent: 

COL·LECTIU INDICACIÓ 

Infantil No obligatòria, tot i que sí recomanable.  

Primària Obligatòria 

Personal educatiu Obligatòria 

Especialistes Obligatòria FFP2 

Personal sensibles a la Covid-19 Obligatòria FFP2 

Personal extern Obligatòria FFP2 
 

3.2.4. REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

Per poder accedir al centre es tindrà en compte els següents factors: 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19. 

2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors. 

 

3.2.5. CONTROL DE SÍMPTOMES 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. 

A l’inici de curs han de signar una declaració responsable a través de la qual: 

1. Fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, 

amb el risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures 

que puguin ser necessàries en cada moment. 
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2. Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible a la Covid-19 o l’hagi presentat en 

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

centre educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

 

3.3. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció 

adaptada a les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica 

més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 

contagis en espais interiors.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat 

diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de 

contacte habitual. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització 

d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure.  

3.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL 

L’impacte de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a 

molts infants. Per tant, aquesta situació ens brinda l’oportunitat única de 

consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol 

context: 

1. Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten. 

2. Actuar amb responsabilitat per protegir els i les més vulnerables. 
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3. Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

 

3.5. GESTIÓ DE CASOS 

L’escola activarà el protocol vigent de gestió de casos Covid-19 als centres 

educatius, quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser 

Covid-19 al centre. 

Les mesures que es seguiran són les següents: 

1. Aïllament de l’alumne/a amb simptomatologia a l’aula Covid-19. 

2. Avisar a la família perquè vinguin a recollir-lo/a. 

3. La família ha d’anar o trucar al CAP i seguir les indicacions de Salut. 

4. Si el Departament de Salut ens indica que és un cas positiu, s’iniciaria el 

protocol de confinament del grup estable. 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021. Per portar 

a terme aquesta funció, el centre treballarà en una organització per donar 

resposta a tota la planificació del curs escolar. 

4.1. PATIS 

Els patis continuaran sectoritzats per zones (annex 1), per tal de respectar els 

diferents grups estables. Aquest curs, al pati no serà obligatori l’ús de la 

mascareta degut a que és un espai a l’aire lliure i es relacionaran 

exclusivament amb el seu grup estable. 

4.2. ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i les sortides del centre s’han de fer de manera esglaonada, tenint 

en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.  

Es continuarà amb els punts de trobada per rebre i acomiadar a l’alumnat  

(annex 2). D’aquesta manera s’identifica al o la referent d’aquell grup de 

manera fàcil tant per l’alumnat com per les famílies. L’organització és la 

següent: 

 L’alumnat d’Infantil entrarà per la porta que hi ha al davant de les seves 

aules, al costat de l’hort (igual que el curs 20-21). 

 L’alumnat de cicle inicial entrarà per la porta principal (igual que el curs 

20-21). 
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 L’alumnat de cicle mitjà i cicle superior entrarà per la porta del darrere 

(en aquest cas, tercer també entrarà per aquesta porta, a diferència del 

curs 20-21). 

 L’alumnat SIEI accedirà al centre per la porta corresponent al seu grup 

ordinari. Allà hi haurà una referent del SIEI per poder acompanyar a 

l’alumne/a. 

 L’alumnat que arriba al centre amb l’autocar, l’esperarà una referent que 

els acompanyarà a les seves respectives aules. 

 

4.3. HORARI ESCOLAR 

Aquest curs tothom farà el mateix horari:  

 Matí: 9h a 12:30h. 

 Tarda: 15h a 16:30h. 

 Jornada intensiva: 9h a 13h (marcats al calendari escolar). 

 Esbarjo: 11h a 11:30h. 

 Menjador: 12:30h a 15h (hi haurà torns per respectar el protocol). 

Per realitzar les entrades, tant de matí com de tarda, els i les referents 

esperaran 10 minuts per tal de poder esperar a que les famílies que tinguin 

fills/es que entrin per portes diferents disposin de temps suficient per donar la 

volta. 
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4.4. MENJADOR ESCOLAR 

Aquest curs, l’empresa del menjador de l’escola Can Palmer és Roca González 

S.L. (https://www.rocagonzalez.com/). El referent de l’empresa facilitarà tota la 

informació a les famílies en una reunió d’inici de curs –a més de la que ja es va 

fer el passat 08/07/2021-, per tal d’explicar la política d’empresa, els acords 

signats amb l’AMPA i la Direcció del centre i resoldre possibles neguits. 

A més, l’empresa facilitarà l’acollida matinal, per tal de poder donar resposta a 

aquelles famílies que per diferents qüestions han de deixar als seus fills/es 

abans de les 9h al centre. L’horari i el protocol de l’acollida es detallarà a l’inici 

de curs. 

4.5. ADAPTACIÓ D’I3 

L’alumnat d’I3 farà una adaptació de 5 dies (la primera setmana del curs) del 13 

al 17 de setembre. L’escola donarà l’oportunitat d’aquelles famílies que per 

motius laborals no poden fer l’adaptació 5 dies, a partir del tercer, podran deixar 

a l’infant tot el dia a l’escola.  

A la reunió d’inici de curs amb les famílies dels infants d’I3, programada pel 6 

de setembre, es donarà tota la informació necessària sobre el procés 

d’adaptació. 

Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot 

canviar durant el període d’adaptació). Aquesta persona només podrà tenir 

contacte amb el seu fill/a i ha de mantenir la distància de seguretat amb la resta 

de persones a l’aula (1,5 metres). A més, ha de rentar-se les mans abans 

https://www.rocagonzalez.com/
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d’entrar i portar una mascareta homologada. Serà requisit no presentar 

símptomes compatibles amb la Covid-19 i no patir cap malaltia de risc davant 

de la Covid-19. 

4.6. SORTIDES I COLÒNIES 

El centre durà a terme les activitats previstes en la seva programació general 

anual, pel que fa a les sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, 

ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla 

sectorial vigent. 

4.7. AMPA 

L’AMPA continuarà sent un engranatge per la comunitat educativa col·laborant 

activament amb el centre. El seu contacte és: ampacanpalmer@gmail.com 

Serà l’encarregada de portar les extraescolars i el casal d’estiu, amb les 

adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, 

d’acord amb el pla sectorial vigent. 

4.8. SIEI 

L’escola garantirà la inclusió de l’alumnat SIEI en tot moment respectant els 

protocols sanitaris del Departament de Salut. A principi de curs, s’informarà a 

les famílies quin serà el pla de treball i com es realitzaran les inclusions a les 

aules ordinàries corresponents. 

L’escola sempre treballarà en benefici de tot l’alumnat del centre, amb la 

col·laboració de les famílies. 
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4.9. DISTRIBUCIÓ DOCENTS 

La distribució que hem elaborat és la següent: 

4.9.1. CICLE PETITS/ES 

I3 Begoña 

I4 María 

I5 Montse P. 

TEI Merche 

SIEI Cristina L. i Loli 

SUPORT  (0,5) Marta O.  

EE Sole 

PSICOMOTRICITAT Montse C. 

ANGLÈS Cristina L. 

 

4.9.2. CICLE MITJANS/ES 

1r Adam 

2n Ana C. 

3r Lorena 

4t  Cristina B. 

SIEI 2 Yolanda i Carmen 

RELIGIÓ Mariana 

ED. FÍSICA Montse C./Chema 

SUPORT  Montse C, Chema, Joana i Judith. 

EE Sole 

AULA D’ACOLLIDA XX 

MÚSICA Paula Ll. 

ANGLÈS Paula M./Cristina L. 

 

4.9.3. CICLE GRANS 

5è A Antonia 

5è B Paula M. 

6è A Ana L. 

6è B Mila 

MÚSICA Paula 

ANGLÈS Paula M. i Cristina L. 

SUPORT  Judith, Chema i Candi 

EE Paula Ll. 

ED. FÍSICA Mila 
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4.9.4. GRAELLA RESUM 

 

GRUPS 

 

ALUMNES 

DOCENTS  

PAE 

ESPAI 

(Segons plànol) ESTABLE TEMPORAL 

I3 23 Begoña  Sole, Cristina 
L., Marta O. i 
 Montse C. 

Mercedes Aula 29 

I4 17 María --- Aula 26 

I5 26 Montse P. --- Aula 25 

SIEI 1 X Cristina L. i 

Loli 

Marta O. --- Aula 24 

Cicle Petits/es --- --- --- --- Aula 15 

1r 18 Adam  Sole, Montse 
C, Paula LL, 

Mariana, 
Joana, Judith, 

Chema i 
Cristina L. 

Mª Cinta Aula 23 

2n 25 Ana C. --- Aula 22 

3r 26 Lorena. --- Aula 7 

4tA 27 Cristina B. --- Aula 6 

SIEI 2 X Yolanda i 

Carmen C. 

Judith i Joana. --- Aula 16 

A.A X XX  --- Aula 12 

Cicle 

Mitjans/es 

--- --- --- --- Aula 14 

5èA 23 Antonia Paula LL, Mila, 
Paula M., 

Cristina L., 
Mariana, 

Joana, Judith i 
Candi. 

Mª Cinta Aula 5 

5èB 23 Paula M. --- Aula 4 

6èA 25 Ana L. --- Aula 3 

6èB 22 Mila Mª Cinta Aula 2 

Cicle grans --- --- --- --- Aula 11 

 

4.10. COMUNICACIÓ 

L’opció preferent sempre és telemàtica, ja que és molt important evitar les 

aglomeracions a l’escola. S’aconsella que cap persona vulnerable entri al 

centre. En el cas que no es pugui fer de manera telemàtica, serà necessari 

demanar cita prèvia a través del telèfon o del correu electrònic per parlar amb 

qualsevol membre de l’Equip Directiu, docent o amb l’administrativa del centre.  

● Telèfon de contacte: 93 658 19 81 

● WhatsApp: 634 79 13 66 

● Correu electrònic de contacte: a8042834@xtec.cat 

● Aplicatiu de contacte: Tellfy 

mailto:a8042834@xtec.cat
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4.11. PLA DE NETEJA 

Després de cada ús, els espais han de ser netejats i desinfectats en 

coordinació amb els serveis de neteja de l’Ajuntament.  

Es mantindran els espais ventilats sempre que sigui possible i a l’inici i al final 

de cada jornada escolar. 

Els espais que siguin compartits, entre grup i grup hauran de ser prèviament 

desinfectats i deixant un marge de temps per tornar-los a fer servir. 

S’esmorzarà a les aules, per evitar contactes amb persones externes al grup 

estable mentre s’ingereixen aliments. Després de l’àpat, s’ha de desinfectar la 

taula abans de sortir al pati. 

El material d’aula es podrà compartir entre els membres del grup estable. Tot i 

així, no es podrà portar res de casa per evitar possibles contagis. 
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5. PLA DE CONTINGÈNCIA 

Després de l’experiència viscuda del curs passat, hem reforçat el nostre Pla de 

Contingència pensant en el benestar de la comunitat educativa. 

És important continuar treballant la part educativa, però sobretot reforçant la 

part més emocional, tot i fer-ho telemàticament. A continuació, us detallem els 

Plans de Contingència segons cada cicle: 

5.1. CICLE PETITS/ES 

5.1.1. EN CAS DE CONFINAMENT DE TOT EL GRUP CLASSE 

Es farà una videoconferència amb les famílies el mateix dia, encara que sigui 

fora d’horari laboral, on explicarem la situació i el Pla de Contingència.  

 

També es farà suport a les famílies (la família que ho necessiti es pot dirigir al o 

la seva referent via correu electrònic per concertar entrevista si ho veuen 

necessari). 

 

Es realitzaran videoconferències diàries on es connectaran entre les 9h i les 

10h del matí. Es saludarà als nens/es i s’explicarà quina és la tasca que s’ha 

enviat. 

 

Ens connectarem a una videoconferència setmanal (els divendres) on es 

treballarà a I3 els Tresors (activitat en la qual cada setmana un nen/a és el o la 

protagonista i explica quin és el seu tresor-expressió oral), a I4 l’Expert/a (cada 

setmana un nen/a explica en què és expert/a, a part de l’expressió oral també 
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es comença a treballar la lectoescriptura), a I5 el Reporter (cada setmana un 

nen/a és el protagonista i explica una notícia, oral i escrita). Després s’enviarà 

la feina escrita per tal que la facin a casa a I4 i I5. 

 

A les videoconferències es contempla la possibilitat que l’especialista d’anglès 

es connecti amb els nens/es i faci alguna activitat, donat que encara que el 

grup  estigui confinat, l’especialista no ho estarà. S’intentarà respectar l’horari 

del grup confinat, per tal que l’especialista pugui fer aquesta tasca. 

 

S’enviarà via correu electrònic, activitats diàries sobre el Projecte. Aquestes 

poden ser d’anglès, de matemàtiques, de llengua catalana i castellana, de 

música, de psicomotricitat, de motricitat fina i/o de plàstica. Aniran variant en 

funció de la temàtica del Projecte. Cada tutora serà l’encarregada d’organitzar 

aquestes activitats tret de l’anglès i la psicomotricitat, que serà l’especialista. 

D’aquesta manera, es continuarà amb els continguts treballats a l’aula.  

 

Realitzarem un dossier en paper per a tots els nens i nenes del cicle de 

petits/es que no disposin d’eines digitals. Aquestes tasques seran diferents de 

les que s’enviïn telemàticament. Aquest dossier recopilarà activitats de llengua, 

matemàtiques, anglès, música, psicomotricitat, motricitat fina i plàstica. Per 

aquell alumnat amb dificultats d’aprenentatge, aquest dossier serà adaptat. 
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L’organització serà la següent: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Plàstica Lectoescriptura Psicomotricitat

/anglès 

Matemàtiques Videoconferència: 

- Tresors (I3) 

- Experts/es (I4) 

- Reporters/es (I5) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Música Projecte Motricitat fina Plàstica Videoconferència: 

- Tresors (I3) 

- Experts/es (I4) 

- Reporters/es (I5) 

 

Cada especialista enviarà les tasques a les famílies directament el dia que els 

hi toqui i rebran al seu propi correu electrònic el feedback.  

 

5.1.2. EN CAS DE CONFINAMENT INDIVIDUAL 

1. Se li farà arribar el dossier en paper comentat anteriorment. 

2. Se li aniran enviant les tasques diàries que es fan a l’aula a través del 

correu electrònic. 

3. Es proposarà realitzar una videoconferència amb la resta del grup des 

de l’aula per donar suport al nen/a i a la família.  
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5.2. CICLE MITJANS/ES 

5.2.1. EN CAS DE CONFINAMENT DE TOT EL GRUP CLASSE 

El tutor/a convoca a les famílies per fer una videoconferència i explicar com 

anirà el confinament i quin serà el pla de treball. Posteriorment, des de la tutoria 

s’envia un correu electrònic convocant el grup a la videoconferència del dia 

següent.  

 
Cada matí, a les 9h, el tutor/a convocarà una videoconferència per explicar les 

tasques a realitzar. Aquesta videoconferència quedaria gravada per aquells/es 

alumnes que no poden connectar-se al matí. 

 
Al llarg de la setmana hi haurà tasques sistemàtiques i més globalitzades. 

L’especialista enviarà tasques en funció del seu horari. 

 
Es realitzarà una videoconferència en horari de tarda (15h a 15:30h) per 

resoldre dubtes i per poder veure aquells/es alumnes que tenen dificultats al 

matí per connectar-se. 

 
Si un alumne/a està confinat/da s’envia la feina. Si és positiu, no s’enviarà 

feina, sempre i quan mostri símptomes i es trobi malament.  

 
Es donarà l’horari específic a seguir durant el confinament als nens/es i a les 

famílies (cada grup en funció del seu horari d’aula). Aquest horari serà flexible i 

general. 
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5.2.2. EN CAS DE CONFINAMENT INDIVIDUAL 

1. Grup i tutor/a confinat/da: es seguirà el protocol acordat i els i les 

especialistes no es connectaran, però penjaran les tasques amb temps. 

D’aquesta manera el tutor/a podrà explicar les seves tasques com la de la 

resta. 

2. Grup, tutor/a i especialistes confinats/des: es seguirà el protocol acordat i 

l’especialista podrà ser convidat/da a alguna videoconferència. 

3. Alumnes confinats/des: es programaran a les 9h al Classroom aquelles 

activitats que es realitzaran a l’aula.   

 

 

5.3. CICLE GRANS 

5.3.1. EN CAS DE CONFINAMENT DE TOT EL GRUP CLASSE 

Quan es confini un grup es valora fer sempre que es pugui una 

videoconferència tranquil·litzadora amb les famílies. (Si el grup es confina al 

mig dia podrem fer-la a la tarda). 

 

Cada dia a les 9h es connectarà la tutora amb el grup sencer per fer el bon dia i 

explicar les tasques que hauran de fer. 

 

Els i les especialistes no faran videoconferència amb els grups, sinó que 

penjaran les tasques al Classroom i estaran disponibles durant la seva hora 

(connectats/des a l’enllaç de la videoconferència) per si algun/a alumne/a té 
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dubtes poder resoldre’ls (l’especialista de religió també). Això es portarà a 

terme sempre i quan l’especialista no hagi de fer cap substitució al centre. 

 

Els dies que el grup tingui 1h i mitja d’anglès al seu horari es farà 

videoconferència de Speaking. Es desdoblarà el grup en dos (mig grup i mig 

grup) i la durada de la sessió de Speaking serà de 30 minuts. 

 

Es donarà l’horari específic a seguir durant el confinament als nens/es i a les 

famílies (cada grup en funció del seu horari d’aula). Aquest horari serà flexible i 

general. 

 

Es crearan dossiers i se’ls hi facilitaran a aquells nens/es que no disposin de 

dispositius electrònics, per tal de garantir que continuïn treballant continguts a 

casa. 

Estarem pendents dels dubtes que tenen els i les alumnes i si veiem que hi ha 

algun o diversos alumnes amb molts dubtes, la tutora es connectarà a les 15h a  

l’enllaç de la videoconferència per tal de poder resoldre’ls a qui ho necessiti. 

 

Possibilitat d’una segona persona de suport a les videoconferències si quadren 

per horari. 

 

Pactar el tipus de tasques a fer durant el confinament (tasques globalitzades i 

tasques específiques). Millor enviar tasques per fer i entregar al dia, ja que és 

millor per als nens i nenes a l’hora d’organitzar-se. També podem enviar alguna 

de durada més extensa, però no com a norma. 
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Per treballar en petit grup, hi ha la possibilitat de fer alguna activitat fent servir 

“subsales” o sales alternatives dins del meet o del Classroom on la mestra 

anirà passant. 

 

5.3.2. EN CAS DE CONFINAMENT INDIVIDUAL 

 

1. S’enviarà tasques diàries pel Classroom del què s’ha treballat a classe.  

2. Una o dues vegades a la setmana fer una videoconferència de 5-10 

minuts amb ell/a i tot el grup. Valorar-ho depenent del cas i de 

l’alumne/a,  ja que també es pot donar la possibilitat de connectar-se 

amb la tutora només. 

 

 

5.4. SIEI 

5.4.1. EN CAS DE CONFINAMENT DE TOT EL GRUP CLASSE 

Realitzarem una primera videoconferència on explicarem als nens i nenes 

perquè estem a casa i què ha passat. Primer contacte amb els nens/es i les 

famílies. 

 

També farem una videoconferència grupal amb tots els i les alumnes de la SIEI 

setmanal (divendres) on proposarem activitats més lúdiques (recepta de cuina, 

música, plàstica, conte...). 
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Realitzarem, com a mínim, dues videoconferències setmanals individuals amb 

cada alumne/a on ajustarem els continguts a treballar a les necessitats 

concretes d’aquell alumne/a. 

 

Enviarem tasques diàries a través del correu electrònic de la classe. 

 

En el cas dels i les alumnes que mostren dificultats tecnològiques, prepararem 

uns dossiers que seran entregats a les famílies. 

 

Estarem a disposició de les necessitats i demandes de les famílies, ja que 

treballem amb una població molt vulnerable que potser no pot realitzar les 

tasques que enviem a casa, però mostren altres necessitats i/o preocupacions. 

 

5.4.2. EN CAS DE CONFINAMENT INDIVIDUAL 

1. Enviarem tasques diàries a través del correu electrònic de la classe. 

2. Si és un alumne/a amb dificultats tecnològiques, li proporcionarem un 

dossier amb les tasques preparades específicament per a ell/a. 

3. Farem una videoconferència des de la classe amb la resta d’alumnes 

SIEI. 

 

5.5. DISPOSITIUS EN CAS DE CONFINAMENT 

L’Ajuntament proporcionarà dispositius digitals per a aquelles famílies que no 

en disposen, per tal que hi hagi una equitat entre tot l’alumnat del centre 

escolar. 
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6. CONCLUSIONS 

Aquest Pla d’Organització de Centre s’ha elaborat tenint en compte les 

normatives de Salut i Educació vigents. L’escola vetllarà per respectar totes les 

novetats que el Departament informi segons l’evolució de la pandèmia. 

De nou, aquest ha de ser un pla compartit. Per aquest motiu, tota la comunitat 

educativa té un paper rellevant perquè el curs 2021-2022 avanci amb 

normalitat, dins de les excepcionalitats que ens podem anar trobant. 

Al llarg del curs passat, l’alumnat ha demostrat que està capacitat per adaptar-

se als canvis i continuar creixent dia darrere dia. L’escola ha de ser un entorn 

segur i hem d’esforçar-nos perquè es mantingui oberta per continuar donant el 

servei social bàsic, com és l’educació. 

Tornem a demanar de la vostra comprensió, ja que no és senzill treballar en 

circumstàncies atípiques com les que ens podem anar trobant al llarg del curs. 

Tota la nostra labor té una única finalitat: El benestar dels vostres fills/es. 

 Si aquest Pla d’Organització de Centre pateix alguna modificació significativa, 

s’informarà a tota la comunitat per tal que tothom estigui assabentat en tot 

moment del que es farà a l’escola. 

Finalment, recordar la importància de respectar els protocols de comunicació  i 

agrair la vostra col·laboració en tot moment. 

 

“Tot allò que pot ser imaginat, és real”. Pablo Picasso
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7. ANNEXOS 
 

7.1. ANNEX 1: DISTRIBUCIÓ DEL PATI 
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7.2. ACCÉS AL CENTRE 
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