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1. CONTEXT, JUSTIFICACIÓ I VALIDESA 

L’impacte que ha tingut la pandèmia provocada pel COVID-19 ha canviat aspectes molt             

importants de la nostra societat. Aspectes que tenen a veure amb com ens relacionem les               

persones, però també amb la cultura, el consum, la mobilitat o l’activitat física i l’esport entre                

d’altres. Per tant, l’Escola i l’Educació també s’han vist afectades per un virus que cal combatre                

i tenir present en cada activitat educativa que s’organitza.  

En aquest context, i amb l’experiència dels darrers quatre mesos del curs passat, és evident               

que aquest proper curs escolar 2020-21 vindrà marcat per les modificacions i adaptacions que              

haurem de fer les Escoles per afrontar la pandèmia i prevenir el contagi i la transmissió del                 

virus en els nostres centres. Aquest fet, inexorablement, comporta la modificació d’aspectes            

tan importants a les escoles com el Projecte Educatiu o les Normes d’Organització i              

Funcionament. 

Per tant, i en base als documents publicats pel Departament d’Educació (Instruccions per al              

curs 2020-21 i Pla d’Actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia), aquest document                 

és un Pla organitzatiu i pedagògic per afrontar el curs 2020-21 a l’Escola Cossetània. És a dir, té                  

per objectiu determinar l’organització del centre durant el curs vinent, però també especificar             

com es durà a terme el projecte pedagògic de l’escola en el marc d’aquesta organització, així                

com la distribució de recursos humans i materials, especificar protocols d’atenció en cas de              

detecció de símptomes compatibles amb Covid-19, detallar el pla de neteja i, fins i tot, les                

actuacions en cas d’un possible tancament del centre i posterior confinament. 

Com ja vam explicar en el Pla d’obertura del centre del juny passat, aquest no és un Pla que                   

ens agradi fer, ja que hem de renunciar a la realització d’algunes activitats i propostes               

educatives que eren part important del Projecte Educatiu, però ara mateix el context que vivim               

és implacable i cal posar per davant de tot la salut de tota la comunitat educativa. Tot i això,                   

volem explicitar que, tan bon punt el context ho permeti, seran activitats que voldrem              

recuperar. 

Així doncs, aquest Pla, aprovat pel Consell Escolar el dia 7 DE SETEMBRE DE 2020 passarà a                 

formar part, com a annex de les NOFC i del PEC del centre i tindrà validesa fins que el Consell                    

Escolar del centre ho cregui necessari i, com a mínim, per tot el curs 2020-21. Tots aquells                 

articles i apartats de les NOFC que també siguin detallats en aquest Pla deixaran de tenir                

validesa mentre aquest Pla segueixi vigent. 

  

https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/wp-content/uploads/usu617/2020/07/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/wp-content/uploads/usu617/2020/07/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/wp-content/uploads/usu617/2020/07/Pla-escoles-2020-21.pdf


2. CRITERIS I PRIORITATS QUE GUIEN EL PLA D’OBERTURA 

La seguretat i la prevenció de contagis 

Com hem explicat a l’inici del document, el context de pandèmia provocat per la Covid-19 fa                

que l’organització de l’Escola posi com a una de les prioritats la protecció i la prevenció de                 

nous contagis en el sí del centre escolar i de totes les activitats que s’hi organitzen. A més a                   

més, aquesta organització també està pensada perquè, en el supòsit de detecció d’un cas, en               

sigui fàcil la traçabilitat dels contactes. 

Atenció a la diversitat 

Una altra dels aspectes que creiem que serà essencial atendre en la tornada a l’Escola el                

proper setembre és la diversitat que ens trobarem a les aules i en les famílies. Aquests set                 

mesos sense escola, i amb una situació de confinament domiciliari com la que hem viscut,               

poden haver repercutit negativament en l’estat emocional de famílies i infants, en el             

llenguatge i els aprenentatges, en la solvència econòmica, en l’estabilitat laboral i familiar…             

Serà, doncs, de vital importància, detectar el més aviat possible les famílies i infants que es                

troben en situacions de vulnerabilitat o de retard en els aprenentatges per a poder incidir-hi               

durant tot el curs. 

La logística familiar 

En aquesta nova organització sempre hem tingut en compte les famílies. És per això que, en la                 

mesura de les nostres possibilitats, i malgrat el context que vivim, hem intentat facilitar la               

logística familiar en totes i cadascuna de les modificacions que hem acordat. 

També, en cas de tancament de centre i confinament domiciliari, hem pres acords i adoptat               

mesures de cara a facilitar la comunicació amb l’escola durant aquest període i millorar la               

recepció, gestió i seguiment de les activitats proposades durant aquest temps. 

 

Que a l’Escola Cossetània del curs 2020-21 s’hi reconegui, al màxim possible, l’Escola             

Cossetània que hem fet fins ara 

Malgrat aquest context que ja hem explicat anteriorment i les adaptacions que proposem en              

aquest Pla, el claustre de l’Escola Cossetània i el seu Consell Escolar volem seguir mantenint               

aspectes pedagògics bàsics que permetin, malgrat tot, seguir reconeixent el Projecte Educatiu            

de l’Escola Cossetània. Així doncs, hem cregut important que un criteri bàsic en l’elaboració              

d’aquest document fos el de mantenir, en el marc de les nostres possibilitats, l’organització de               

centre i pedagògica tal i com estava abans de la pandèmia. En altres paraules, poder mantenir                

tot allò que les instruccions del Departament de Salut i d’Educació ens permeten mantenir              

sempre les mesures de protecció i prevenció indispensables. 

La millora en cas d’un nou tancament de centre 

Davant de la possibilitat d’un nou tancament del centre durant el proper curs, hem elaborat               

unes pautes d’actuació a nivell logístic i pedagògic per a poder millorar l’atenció educativa que               

rebi l’alumnat i les famílies durant aquest període. Aquestes propostes de millora han sorgit de               



les enquestes realitzades a totes les famílies de l’Escola durant el mes de juny (en les que es                  

preguntava pel seu nivell de satisfacció amb el centre i els seus professionals durant el               

confinament) i d’un procés de reflexió i d’autocrítica en el sí del claustre de mestres. 

  



3. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, CONTROL I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Com marca el Pla d’Actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia, els dos criteris                  

fonamentals a partir dels quals es vehicula tota l’organització del centre són la disminució de               

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

És per aquest motiu que aquesta organització del centre té en compte: 

Grups estables de convivència i socialització 

Com senyala el Pla d’Actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia, “Es proposa                 

l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que               

dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió               

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

o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren.                 

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a               

l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un                

docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic                

grup estable. 

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

permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la                

propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de            

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2 ), ni l’ús                 

de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un              

punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir               

l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de             

traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants del grup.  

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres               

professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si,               

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

manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la                 

mascareta.”  

Distanciament físic 

En el sí d’un grup estable no és necessari mantenir la distància física interpersonal establerta               

en 1,5 metres. 

Quan es relacionin persones de diferents grups estables és obligatori mantenir la distància de              

seguretat o, si no fos possible, l’ús de la mascareta de protecció. Aquesta indicació és vàlida en                 

tot el centre, ja sigui en espais interiors com en espais exteriors. 

Higiene de mans 

Aquesta és una de les mesures més efectives per prevenir el contagi de l’alumnat, així com per                 

preservar-ne la seva salut en qualsevol context. 

https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/wp-content/uploads/usu617/2020/07/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/wp-content/uploads/usu617/2020/07/Pla-escoles-2020-21.pdf


L’alumnat haurà de rentar-se les mans: 

- A l’entrada i a la sortida de l’Escola (ja sigui al matí com a la tarda). 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de cada àpat. 

- Abans i després d’anar al pati, fer educació física o psicomotricitat o realitzar activitats              

en aules que no siguin la pròpia del seu grup estable. 

 

En el cas del personal del centre: 

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

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

propis. 

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

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

En el cas de les famílies:  

- A l’entrada i a la sortida del centre. 

- Abans i després de la realització de qualsevol activitat al centre: participació en             

reunions, comissions, grup de biblioteca, assistència a una conferència d’un fill o filla... 

Des del centre es vetllarà per la disponibilitat de sabó de mans i de tovalloles d’un sol ús a cada                    

lavabo. 

L’Escola també habilitarà punts com les aules, el menjador, gimnàs, o altres zones comunes              

amb dispensadors de gel hidroalcohòlic per tal de poder fer rentats de mans ràpids en cas de                 

necessitat. 

Ús de mascareta 

L’ús de la mascareta a l’Escola NO CAL QUAN:  

- Som alumnat d’infantil (P3, P4 i P5). 

- Ens relacionem amb el nostre grup estable. 

- Ens relacionem amb docents i personal educatiu que també formen part del nostre             

grup estable. 

- Estem al pati en la zona assignada al nostre grup estable. 

- Estem al menjador en una taula amb persones del nostre grup estable. 

 

L’ús de la mascareta a l’Escola ÉS OBLIGATORI QUAN: 

- Arribem al centre i estem esperant en el nostre punt de trobada. 



- Ens dirigim amb la mestra o el mestre des del punt de trobada a la classe o viceversa. 

- Anem al lavabo. 

- Circulem pel passadís. 

- Som persones familiars que venim a recollir el nostre nen o nena o venim a participar                

d’activitats en el centre. 

- Ens relacionem amb altres infants que no són del nostre grup estable i no podem               

mantenir la distància de seguretat. 

- Som mestres o personal del centre. 

Cada infant, de 1r a 6è, haurà de dur una ronyonera per a guardar la seva mascareta.Aquesta                 

ronyonera haurà de dur-la a sobre, en tot moment, per si en requereix el seu ús. Només                 

podrà treure-se-la en el cas que el mestre o la mestra ho indiqui clarament. 

En el cas que algun nen o nena de l’etapa d’Infantil vulgui dur la mascareta, també haurà de                  

dur la ronyonera. 

Presa de temperatura 

Cada família haurà de prendre la temperatura dels seus fills i filles abans de portar-les al                

centre. En cas de febre o febrícula, la família no ha de dur els infants a l’Escola. 

Des del centre, quan el risc de rebrot sigui molt alt, es prendrà la temperatura de cada infant                  

un cop al dia de 9 a 10:30h. En cas de febre o febrícula, s’aïllara a l’infant a l’espai COVID i es                      

trucarà a la família per a que vingui a recollir-lo. 

Control de símptomes: 

Per indicació del Pla d’Actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia “Les famílies,                 

han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una                   

declaració responsable a través de la qual:  

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que               

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en               

cada moment.  (veure annex 1) 

- Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que              

presenti simptomatologia* compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els           

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu            

per tal de poder prendre les mesures oportunes. “ 

*L’absència de simptomatologia s’ha de donar sense haver pres cap fàrmac. 

Les famílies disposaran d’un llistat de comprovació de símptomes (annex 2) i avisaran al              

centre, sempre, en cas de detecció d’algún d’aquests símptomes. 

 

Neteja, desinfecció i ventilació 

La neteja, desinfecció i ventilació seran elements claus de cara a garantir la salut de tota la                 

Comunitat Educativa. En el punt 17 d’aquest document es pot veure el Pla que detalla les                

https://agora.xtec.cat/ceip-cossetania/wp-content/uploads/usu617/2020/07/Pla-escoles-2020-21.pdf


freqüències de neteja, desinfecció i ventilació de cada espai, però en línies generals se seguiran               

aquestes consignes: 

- El servei de neteja contractat per l’Ajuntament de Vilanova realitzarà una neteja a fons              

de cada espai de forma diària. 

- Tots els espais de l’escola es ventilaran obrint portes i finestres, com a mínim, durant               

10 minuts abans d’iniciar la jornada escolar, durant l’estona de pati i durant l’estona de               

menjador. 

- Sempre que sigui possible, les aules i espais de l’Escola tindran portes i finestres              

obertes a fi de facilitar la seva ventilació. 

- Tots els espais que hagin sigut usats per un grup estable han de ser desinfectats i                

ventilats (com a mínim durant 10 minuts) abans que sigui ocupat per un altre grup               

estable. 

 

Gestió de residus 

El centre disposarà, a les aules i a punts claus del centre, papereres amb tapa i pedal per a                   

dipositar-hi mocadors i tovalloles d’un sol ús. 

Les mascaretes i altres productes d’higiene personal com el guants, els mocadors i les              

tovalloles d’un sol ús seran dipositades en les brosses i contenidors de rebuig (color gris).  

La recollida d’aquestes brosses de rebuig serà diària i anirà a càrrec del servei de neteja. 

En el cas de detectar una persona amb símptomes, els residus que aquesta persona generi               

aniran directament a una bossa juntament amb el material de protecció que hagi fet servir en                

aquell moment. Tot junt es dipositarà en una segona bossa i anirà directament al contenidor               

de rebuig situat al Punt Net del centre ubicat al pati de l’Escola. 

Cures i salut emocional 

La situació provocada pel confinament i per la pandèmia poden generar estrés, neguits o pors               

en infants i professionals del centre. A més a més, aquests contextos també poden generar               

situacions de dol i pèrdues que cal detectar i afrontar. Des de l’Escola Cossetània              

intensificarem durant aquest curs l’atenció a la diversitat i les hores d’Educació Especial. 

Tanmateix, serà molt important que les dinàmiques de les classes, a través de la Vida d’Aula,                

puguin donar resposta, de forma grupal, a aquestes situacions. Per tant, serà important tenir              

connectades les aules i les seves dinàmiques al món que ens envolta i a les realitats que                 

viuen els seus infants. En aquest sentit, la Vida d’Aula ha de permetre espais per parlar,                

reflexionar i donar valor a: 

- Tenir cura d’un mateix i de les altres persones que ens envolten. 

- Integrar hàbits saludables d’higiene i alimentació com a part important de la cura d’un              

mateix. 

- Compartir preguntes, neguits, pors, emocions i il·lusions com a part important del            

benestar emocional del grup i com a motor de converses que generin noves preguntes,              



nous aprenentatges i/o processos de descoberta (ja sigui de l’entorn, del grup o d’un              

mateix). 

 

 

 

 

 

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

 

Quan en el dia a dia del centre es detecti un infant que presenta símptomes s’actuarà d’acord                 

amb aquest protocol: 

1. S’aïllarà l’infant a un espai separat (saleta) del resta de l’alumnat i acompanyat d’una              

persona adulta (preferiblement la persona tutora del seu grup estable o la persona que              

en aquell moment atenia aquell grup estable). 

a. En cas d’hores de classe, un/a altre/a mestre/a atendrà la resta del seu grup.              

En cas de no ser del grup estable, aquesta persona haurà de mantenir la              

distància de seguretat o fer ús de la mascareta. 

2. Tant l’infant que presenta símptomes com la persona adulta es col·locaran una            

mascareta quirúrgica que subministrarà el centre. 

3. Es trucarà a la família responsable de l’infant perquè vingui a buscar-lo. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat, el centre trucarà també, al 061. 

5. El centre contactarà amb els Serveis Territorials d’Educació per informar del cas i, a              

través d’ells, amb el servei de Salut Pública. 

6. El centre anotarà el cas al llistat de seguiment de casos del centre per tenir una visió                 

global de l’estat del centre. 

7. La família es posarà en contacte amb el seu CAP de referència per dur a terme les                 

actuacions necessàries i n’informarà a la direcció del centre. 

8. En el supòsit que es confirmi el cas, serà Salut Pública l’encarregada de prendre les               

decisions oportunes i fer el seguiment dels contactes. 

 

Qualsevol decisió de tancament parcial o total del centre dependrà de l’autoritat sanitària             

competent. 

Per tal de tenir una comunicació fluïda entre els centres educatius i els CAP, aquests últims                

designaran una o diverses persones encarregades d’aquesta interlocució amb la direcció de            

l’Escola.  

  



       4. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Durant el curs 20-21 els grups estables de l’Escola Cossetània coincidiran amb els grups classe               

dels cursos passats. Per tant, hi haurà 9 grups estables d’infants: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i                    

6è. S’ha pres aquesta decisió perquè el Pla de Salut ho permet, perquè pensem que és la millor                  

decisió, a nivell emocional, per les criatures i perquè les aules que tenim són grans i ens                 

permeten una àmplia distribució dels infants. 

D’aquests grups estables també en formaran part la persona que n’exercirà la tutoria, una              

segona persona del claustre que passarà la majoria d’hores de la seva jornada laboral en               

aquella aula i, si fos el cas, també personal d’atenció educativa com, per exemple, vetlladores               

o TEI. 

Quadre de grups estables: 

Grup Alumnes Docents PAE Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

P3 22 Marta Amat 
 

Esther Jodar TEI Aula 
Picarols 

Gimnàs 

P4 25 Íxia Pardiñas 
Marta 
March 

  Aula 
Estornells 

Gimnàs 

P5 27 Maria 
Rodríguez 
Esther Jodar 

  Aula 
Gegants 

Gimnàs 

1R 25 Núria Morte 
 

Laia Alonso 
(anglès) 
Sonia 
Merenciano 
(música) 
Esteve 
Corominas (EF) 
Iolanda 
Gargallo 

 Aula de 
primer 

Aula 
d’anglès 
Aula de 
música 

2N 26 Maite 
Barillas 

Laia Alonso 
(anglès) 
Sonia 
Merenciano 
(música) 
EsteveCoromin
as (EF) 
Iolanda gargallo  

Cristela Aula de 2n Aula 
d’anglès 
Aula de 
música 

3R 27 Elisabet 
Merino 

Laia Alonso 
(anglès) 

 Aula de 3r Aula 
d’anglès 



Sonia 
Merenciano 
(música) 
Oriol Cruells 
(EF) 
Carme Munne 

Aula de 
música 

4T 26 Núria 
Cortina 

Laia Alonso 
(anglès) 
Sonia 
Merenciano 
(música) 
Oriol Cruells 
(EF) 
Carme Munne 

 Aula de 4t Aula 
d’anglès 
Aula de 
música 

5È 26 Paqui 
Gómez 

Laia Alonso 
(anglès) 
Sonia 
Merenciano 
(música) 
Oriol 
Cruells(EF) 
Rosa Costa 

 Aula de 5è Aula 
d’anglès 
Aula de 
música 

6È 26 Oriol Cruells Laia Alonso 
(anglès) 
Sonia 
Merenciano 
(música) 
Esteve 
Corominas 
(matemàtiques
) 
Rosa Costa 

 Aula de 6è Aula 
d’anglès 
Aula de 
música 

 

  



      5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

De cara al proper curs 2020-21, i tenint en compte les prioritats marcades en el punt 2                 

d’aquest Pla d’Obertura, hem pres les següents decisions: 

- L’eix vertebrador de l’activitat de tots els grups estables serà la Vida d’Aula (veure              

PEC). 

- Desapareixen les activitats que barrejaven diversos grups classe: aquestes activitats,          

que ens permetien formar grups intercicles són, en el context que estem vivint,             

impossibles de realitzar. Per tant, activitats com els Espais a Infantil, els Tallers a              

Primària, el SEP i el Programa Llegim en Parella desapareixeran durant aquest curs.             

Tanmateix, algunes d’aquestes activitats i altres com la Festa de la Castanyada o el              

Carnaval, intentarem buscar la manera per a poder mantenir-ne la seva realització en             

el sí del propi grup estable i de forma independent a la resta. 

- Desapareixen les especialitats de música i anglès a Educació Infantil: degut a la no              

obligatorietat de la realització d’especialitats a Educació Infantil i intentant que les            

mestres i els mestres tinguin contacte amb el mínim nombre de grups estables             

possibles, s’ha optat perquè, durant aquest curs, la mestra d’anglès i la mestra de              

música no entrin a les aules d’Educació Infantil. Tanmateix, s’intentarà introduir, en la             

dinàmica d’aquestes aules, activitats que vagin encarades a treballar l’educació          

musical (P3, P4 i P5) i la llengua anglesa (P5). 

- Es manté la psicomotricitat a Educació Infantil: l’alumnat d’Educació Infantil seguirà           

fent la Psicomotricitat com fins ara, però les persones que la dinamitzaran seran             

mestres del cicle d’Educació Infantil. 

- Es mantenen les especialitats a l’Educació Primària: per tal de mantenir la qualitat             

educativa de les especialitats s’ha decidit que siguin les persones especialistes les que             

les imparteixin a l’etapa de primària. Aquestes persones, en cas de no formar part del               

grup estable, hauran de mantenir la distància de seguretat (1,5m) o fer ús de la               

mascareta quan estiguin fent classe. Aquestes activitats es realitzaran a les aules            

pertinents (música i anglès) i al pati (Educació Física). Els espais interiors, les aules i els                

vestidors, hauran de ser ventilats i desinfectats entre classe i classe en cas de ser grups                

estables diferents. 

- Es mantenen les sortides i les colònies: dins de la dinàmica de cada grup estable,               

aquests podran programar sortides i activitats fora del centre de la mateixa manera             

que ho han fet fins ara sempre i quan compleixin les mesures de seguretat i prevenció                

del lloc que visitin.  

Les colònies seran enguany més recomanables que mai i es mantindran en el Calendari              

com s’ha fet fins ara i complint sempre amb les mesures de seguretat i prevenció dels                

llocs on es vagi. En el cas de que dos grups estables vagin els mateixos dies de colònies                  

a la mateixa casa de colònies, com passava fins ara a P4 i P5, a 1r i 2n i a 3r i 4t, durant                        

el trajecte l’alumnat i el professorat haurà de dur la mascareta com a tots els               

transports públics. Un cop a la casa de colònies, les activitats les realitzaran en grups               

formats, únicament, per alumnat del mateix grup estable. De la mateixa manera, les             

habitacions hauran d’estar formades únicament per alumnat del mateix grup estable. 

   

https://drive.google.com/file/d/1C8nptNrs0Uhly_9bAEkTOXX5W42NicIS/view


      6. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

Per tal de reduir el nombre de classes al que entra cada docent s’ha decidit dividir el claustre                  

entre l’Educació Infantil i l’Educació Primària. D’aquesta manera, un mestre o una mestra de              

l’etapa d’Educació Infantil no anirà a fer classes a Educació Primària i viceversa. 

Dins de l’Educació Primària, cada persona estarà assignada a un cicle (Cicle Inicial, Cicle Mitjà i                

Cicle Superior) i només podrà entrar a les classes del seu cicle. Quan una persona entri a la                  

classe d’un grup que no és el seu Grup Estable haurà de mantenir la distància de seguretat o                  

fer ús de la mascareta. Només les persones especialistes d’anglès, música i Educació Física              

podran fer classes a Grups que no formin part del seu cicle. 

Atenció a la diversitat 

Enguany, i per fer front a la Pandèmia i a les situacions de vulnerabilitat, de bretxa digital i de                   

retard en els aprenentatges que ha provocat el confinament i el tancament dels centres, el               

Departament d’Educació ens ha assignat dos docents més per al curs vinent. Aquest fet fa que                

la plantilla augmenti de 15 a 17 mestres. 

Per a poder donar un millor suport a la diversitat que tenim a les nostres aules i donar resposta                   

a les dificultats d'aprenentatges que s'han vist agreujades per la situació viscuda, hem decidit              

demanar que aquestes dues persones tinguin l’especialitat d’Educació Especial. Una estarà           

assignada a Educació Infantil i l’altra a Educació Primària. 

Amb aquesta dotació, i les persones que ja teníem al centre, organitzarem l’Educació Especial              

de manera que hi hagi una persona especialista per cicle i que s’encarregarà de coordinar               

l’atenció a la diversitat d’aquells grups i d’atendre’n l’alumnat amb Necessitats Educatives            

Especials o de Suport Educatiu. 

  



      7. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL ENTRE ELS PROFESSIONALS 

El personal del centre (personal docent, PAS, PAE, Equip de cuina, Equip de monitoratge de               

menjador…) haurà de seguir un seguit de normes dins del centre: 

● Preferentment, cada professional desenvoluparà el seu treball personal en els espais           

destinats al seu grup estable, exceptuant els casos en els que això no sigui possible. 

● En els espais comuns, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s’haurà de               

fer ús de la mascareta. 

● Abans i després de fer ús dels equipaments informàtics o fotocopiadores haurà de             

rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, així com desinfectar el teclat i el ratolí. 

● En les reunions entre professionals per formació o organització del centre, s'haurà de             

garantir la distància de seguretat o fer ús de la mascareta. En el cas d’haver-hi una                

normativa més exigent fora del centre escolar, aquestes reunions s’hauran d’adaptar a            

aquesta normativa. 

● Abans i després de cada reunió s’haurà de desinfectar i ventilar l’espai en el que es                

realitzi.  

 



8. HORARI DEL CENTRE 

En el disseny d’aquest horari hem tingut en compte els següents criteris: 

- Evitar les aglomeracions. 

- Assegurar les entrades de les classes sense coincidència de diferents grups estables. 

- Facilitar la logística familiar. 

- Facilitar l’adaptació i l’entrada relaxada de la classe de Picarols (P3). 

Les classes de P4 fins a 6è faran el següent horari: 

Matí: de 9:00h a 12:30h 

Tarda: de 15:00h a 16:30h 

La classe de P3 farà el següent horari: 

Matí: de 9:10h a 12:30h 

Tarda: de 15:00h a 16:40h 

 

Aquesta diferenciació l’hem fet a fi de poder assegurar que quan la classe de Picarols entri a                 

l’Escola la resta de classes estiguin ja a la seva aula. D’aquesta manera, i per facilitar-ne la seva                  

adaptació, les famílies podran entrar a la classe per a poder deixar els seus fills i filles de                  

manera tranquil·la i relaxada.  

a) SEP 

Durant aquest curs no es realitzarà l’activitat del SEP per no barrejar alumnat de              

diferents grups estables.  



9. ENTRADES, SORTIDES I CIRCULACIÓ PEL CENTRE 

Entrades 

De P4 a 6è 

A fi d’evitar aglomeracions a les entrades, s’habilitaran tres entrades diferents. Cada grup             

estable tindrà assignada una entrada. 

- Entrada Ronda Ibèrica: P4, P5 i 1r 

- Entrada Principal pel carrer Zamenhof: P3, 2n i 3r 

- Entrada Avinguda de la Collada: 4t, 5è i 6è 

Un cop dins del pati de l’escola, cada grup estable tindrà assignat un Punt de Trobada diferent                 

(veure imatge). 

 



Al matí, les portes del centre s’obriran a les 8:45h. Les famílies i infants, quan vagin arribant, es                  

dirigiran al Punt de Trobada del seu grup estable i esperaran a que sigui l’hora d’entrar a les                  

aules. Durant aquesta estona la responsabilitat sobre les criatures (des de P3 fins a 6è) recau                

sobre les famílies. 

Un cop soni la música, a les 9h, cada mestra/e anirà al Punt de Trobada del seu grup estable                   

per recollir els infants i entrar a l’aula. En aquest moment, les famílies ja podran marxar del                 

centre.  

En el mateix punt de trobada, el mestre o la mestra assegurarà un rentat de mans amb gel                  

hidroalcohòlic de tot l’alumnat i dirigirà al grup estable cap a la seva aula assegurant no                

coincidir amb cap altre grup.  

P3 

A partir de les 9:10h, i sempre hi quan la mestra d’aquesta classe ho vegi segur, les famílies de                   

P3 que arribin al centre, o ja es trobin al seu punt de trobada, podran acompanyar al seu fill o                    

filla a la seva classe. 

● Només podrà acompanyar al fill o filla una persona adulta i ho farà amb la mascareta                

posada. 

● L’entrada de l’alumnat de P3 es farà de 9:10 a 9:30h. Durant aquesta estona, en cas de                 

necessitat, la persona acompanyant es podrà quedar a la classe. 

● Les famílies que arribin de les 9:30h en endavant no podran accedir a la classe i                

entregaran el fill o filla, a la persona que els atengui, a la porta de l’escola. 

 

A les 15h l’entrada de tot l’alumnat que hagi anat a dinar a casa es farà de la mateixa manera                    

que a les 9h del matí, però les portes del centre s’obriran 10 minuts abans que soni la música. 

L’alumnat que s’hagi quedat al menjador de l’escola estarà esperant a l’aula del seu grup               

estable juntament amb la monitora o monitor de referència del grup. 

Les famílies o alumnes que arribin tard i el seu grup estable ja hagi marxar cap a la seva aula,                    

hauran de dirigir-se a la porta principal de l’Escola (carrer Zamenhof) i esperar a que               

personal del centre pugui acompanyar l’alumna/e fins a la seva aula, previ rentat de mans               

amb gel hidroalcohòlic.  

Sortides 

De P4 a 6è 

Quan sigui l’hora de marxar a casa, ja sigui a les 12:30h o a les 16:30h, la mestra o el mestre                     

responsable de cada grup estable acompanyarà l’alumnat (previ rentat de mans) fins al seu              

punt de trobada on es retrobaran amb la família. Durant el trajecte, el mestre o la mestra                 

s’assegurarà de no coincidir amb altres grups. 



P3 

Les sortides són a les 12:30h del migdia i a les 16:40h de la tarda. 

A les hores de sortida, les mestres de P3 acompanyaran a l’alumnat al racó de la font, des d’on                   

s’entregaran a les famílies que estaran esperant al seu punt de trobada. 

 

Circulació pel centre 

Quan algun grup estable s’hagi de desplaçar d’un lloc a un altre del centre, la persona adulta                 

responsable del grup haurà de vetllar per: 

- Que tot l’alumnat, en cas de primària, porti la mascareta posada. 

- Que l’alumnat no toqui baranes, mànecs de portes, finestres… En cas de no poder              

evitar-ho, s’haurà d’encarregar de desinfectar aquestes superfícies. 

 

 

 

  



10. PATI 

Per evitar aglomeracions i tenir més espai al pati per jugar, s’intentarà fer dos torns de pati: un                  

de 10:30h a 11h i l’altre d’11h a 11:30h. En tots dos casos, el pati es sectoritzarà per tal d’evitar                    

contacte entre alumnat de diferents grups estables. Aquesta sectorització anirà en funció dels             

horaris i dels torns de cada classe.  

Torns de pati 

 1r torn (10:30-11) 2n torn (11-11:30) 

Dilluns P3, P4, 1R, 3R, 5È P5, 2N, 4T, 6È 

Dimarts P4, 1R, 3R, 5È P3, P5, 2N, 4T, 6È 

Dimecres P4, 1R, 3R, 5È P3, 2N, 4T, 6È 

Dijous P4, 1R, 3R, 5È P3 P5, 2N, 4T, 6È 

Divendres P3, 1R, 3R, 5È P5, 2N, 4T, 6È 

 

Sectorització del pati 



Pel que fa a les joguines de pati i de sorral, cada classe tindrà les seves a la seva classe i, per                      

identificar-les clarament, cadascuna tindrà el seu color. 

Durant aquest curs no hi haurà PATI OBERT de 16:30 a 17:30h. L’Escola tancarà les portes a les                  

16:45h. 

11. LAVABOS, VESTIDORS, DUTXES I FONTS 

Lavabos 

Cada grup estable tindrà associat un inodor i una pica per a rentar mans. L’organització del                

centre s’encarregarà de senyalitzar i retolar correctament aquests espais perquè no hi hagi             

confusió. Cap alumne pot anar a un lavabo que no és el del seu grup estable. 

 

Grup estable Inodor Pica per rentar les mans 

P3 Els dos que hi ha a la classe de 
Picarols 

La que hi ha a la seva classe. 

P4 El que està situat a la seva classe La que hi ha a la seva classe. 

P5 Entrant al lavabo del passadís 
d’infantil, el que queda a l’esquerra. 

La que hi ha a la seva classe i la que 
està situada davant del seu inodor al 
lavabo del passadís de infantil. 

1r - Entrant al lavabo del passadís 
d’infantil, el que queda a la dreta. 
- En els lavabos de la dreta de la 
planta baixa (antic lavabo de nens), 
dels dos inodors, el que queda a 
l'esquerra. 

La que hi ha a la seva classe, la que 
està situada davant del seu inodor al 
lavabo del passadís d'infantil i la 
primera pica entrant al lavabo de la 
dreta de la planta baixa. 

2n En els lavabos de la dreta de la 
planta baixa (antic lavabo nois), dels 
dos inodors, el que queda a la dreta. 

La pica de rentamans més propera 
al seu inodor. 

3r En els lavabos de la primera planta, 
l’inodor que queda més a la dreta 
del lavabo de la dreta (antic lavabo 
nois). 

La pica que es troba només entrar a 
mà dreta al lavabo de la dreta de la 
primera planta (antic lavabo nois). 
 

4t En els lavabos de la primera planta, 
l’inodor que queda més a l’esquerra 
del lavabo de la dreta (antic lavabo 
nois). 

La pica que es troba de cara al 
lavabo de la dreta de la primera 
planta (antic lavabo nois). 

5è En els lavabos de la primera planta, 
l’inodor que queda més a la dreta 
del lavabo de l’esquerra (antic 
lavabo noies). 

La pica de rentamans més propera 
al seu inodor. 

6è En els lavabos de la primera planta, La primera pica que trobes entrant 



l’inodor que queda més a l’esquerra 
del lavabo de l’esquerra (antic 
lavabo noies). 

al lavabo de l’esquerra de la primera 
planta 
 

 

El professorat podrà seguir fent ús dels seus lavabos i inodors, però l’haurà de desinfectar               

després de cada ús. 

En l’espai del lavabo s’haurà de fer ús de la mascareta per a l’alumnat de més de 6 anys.                   

L’aforament dels lavabos serà de 2 persones. En cas d’haver-se d’esperar a fora, s’haurà de dur                

mascareta i mantenir la distància de seguretat en cas de coincidir amb gent que no forma part                 

del mateix grup estable. 

 

Vestidors Dutxes 

L’ús dels vestidors es podrà seguir fent sempre i quan es netegi, desinfecti i ventili entre ús i ús.                   

Per tant, i tenint en compte que aquesta neteja només es podrà fer un cop al dia (a la tarda),                    

hem decidit prioritzar l’hàbit de la dutxa en els cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. Així doncs, només s’hi                    

podrà dutxar un grup estable cada dia.  

Si a l’hora de fer horaris no és possible fer els hàbits d’higiene de les classes de 1r i 2n al                     

vestidor, aquests es faran a l’aula de referència del grup i a la seva pica de rentar mans (segons                   

quadre anterior).  

 

Fonts 

Les fonts d’aigua del pati quedaran anul·lades. Si algun nen o nena té una urgència durant                

l’estona de pati o necessita aigua corrent per curar alguna ferida, podrà fer ús dels lavabos del                 

vestidor, on hi haurà d’anar en companyia d’una persona adulta que s’encarregarà, un cop              

usat, de desinfectar-lo. 

Per beure aigua, tot l’alumnat portarà una ampolla d’aigua de casa que podrà reomplir a               

l’aixeta del rentamans assignat al seu grup estable. 

  



12. PISCINA 

Durant aquest curs l’activitat de piscina la realitzaran les classes de P4 i P5.  

L’alumnat que no assisteixi a l’activitat de piscina no podrà assistir al centre, ja que no se’l                 

podrà reubicar en un altre grup. 

13. ANIVERSARIS 

Durant aquest curs, queden prohibides les coques i els pastissos casolans. Si algun infant vol               

celebrar el seu aniversari, haurà de dur una coca o pastís comprada en algun establiment, amb                

el seu envoltori original i ensenyar el tiquet de compra al o la docent responsable del grup                 

estable. Tampoc es bufaran les espelmes. 

14. ACOLLIDA 

El servei d’acollida es realitzarà de 7:45h fins les 9h, i fins a les 9:10h en cas de l’alumnat de P3.                     

L’espai es ventilarà deu minuts abans i 10 minuts després de la seva realització. 

L’accés al menjador de l’alumnat d’acollida es farà de la següent manera: 

- Les famílies que duguin el seu fill o filla al menjador, hauran d’entrar al pati per la                 

porta principal. Un cop dins el recinte de l’escola, es dirigiran a la part del darrera del                 

pati i accedirant al menjador per la porta que hi ha al costat de la font. 

La persona adulta que porti l’alumnat fins al servei d’acollida ho haurà de fer amb mascareta. 

Durant aquesta estona d’acollida, l’alumnat haurà de dur mascareta quan es relacioni amb             

persones d’altres grups estables i no pugui mantenir la distància d’1,5 metres. 

Hi haurà dues monitores a l’espai de menjador. Una per l’alumnat d’Educació Infantil i Primer i                

l’altre per la classe de Segon, Cicle Mitjà i Cicle Superior.  

Quan siguin les 9h, la monitora de cicle Infantil s’emportarà el seu alumnat cap a la porta                 

d’entrada a l’edifici d’Infantil i allà esperaran als seus grups (amb mascareta). A mida que vagi                

entrant cada grup estable, els nens i nenes d’acollida d’aquell grup s’incorporaran a la fila i                

entraran a la seva aula. Quan hagin entrat tots els grups, la monitora portarà els nens i nenes                  

de P3 a la seva classe amb la mestra. 

La monitora de Segon, Cicle Mitjà i Superior s’esperarà amb el seu alumnat (amb mascareta) a                

la porta principal d’entrada a l’escola i cada mestra/e, abans d’anar a buscar el seu grup                

estable al punt de trobada, s’emportarà al seu alumnat d’hora d’acollida amb ell/ella. 

El material i/o joguines serà exclusiu per cada grup estable/classe (es guardarà en capses) 

La neteja i desinfecció de les taules del menjador que s’han fet servir per part dels alumnes de                  

2n a 6è (abans de marxar) anirà a càrrec del mateix alumnat. En el cas de les taules de P3 a 1r,                      

seran les monitores qui les netejaran i desinfectaran posteriorment.   



15. MENJADOR 

Enguany s’intentarà realitzar un sol torn de menjador per millorar els hàbits saludables i per               

donar compliment al Pla d’Actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia. 

Tots els i les alumnes d’Educació Infantil que facin ús del servei de menjador dinaran a l’aula                 

del seu grup estable. Es portarà el 1r plat/2n plat i el postre de la cuina a l’aula amb carros,                    

deixant així un espai ampli al menjador per organitzar a la resta d’alumnes. Aquesta decisió es                

pren per dues raons: per una banda la impossibilitat de fer un sol torn de menjador si es fa                   

d’una altra manera; i la segona per la dificultat que comportaria tenir l’alumnat d’Educació              

Infantil al menjador si el seu inodor i pica de rentar mans està situat a la seva classe. 

Al menjador, es disposaran 6 espais (amb taules juntes), un per cada grup-classe estable, amb               

la separació suficient entre grup i grup per evitar que l’alumnat no es barregi. Si cal es podran                  

obrir les portes de vidre i ampliar espai al vestíbul. 

Cada grup classe tindrà un monitor/a “estable”. Al grup de P3 hi haurà dues monitores i la                 

coordinadora de menjadors quedarà alliberada (sense ser responsable de cap grup) per            

coordinar i donar suport allà on calgui (especialment a Infantil). Hi haurà un monitor/a de               

suport per Infantil per començar el curs i així permetre que la coordinadora pugui controlar i                

estar donant suport allà on faci falta. Així doncs, l’equip de monitoratge de menjador estarà               

compost per 12 persones. 

A les 12:30h es pararan les taules i cadires necessàries a l’aula de P3 pel dinar i quan tots                   

acabin es recollirà i es netejarà l’espai per poder fer classe a les 15h. S’està buscant lloc per                  

l’espai “dormitori”. 

Els monitors/monitores que estan amb el seu grup estable caldrà que portin mascareta.  

Els nens i nenes a partir de 6 anys han de portar mascareta als espais compartits (exceptuant                 

quan estiguin asseguts a la seva taula de menjador) i en el cas que, per alguna circumstància                 

comparteixin sector del pati. 

El pati estarà “delimitat” per sectors per part de l’Escola i durant el pati de menjadors es                 

respectaran els mateixos espais de “grups-estable”. En el cas que no es puguin respectar, els               

alumnes (a partir de 6 anys) han d’anar amb mascareta o mantenir la distància de 1,5m. 

Les monitores i monitors de menjador hauran d’estar, puntualment, a les 12:30h a les portes               

de les aules del seu grup estable per fer-se càrrec de l’alumnat que farà ús del servei de                  

menjador mentre la mestra o el mestre acompanya a l’alumnat que dina a casa al seu punt de                  

trobada. 

El pati de menjadors acabarà a les 14:45h (abans de que s’obrin les portes principals) per evitar                 

que l’alumnat de menjador es barregi amb l’alumnat que ve de casa. A aquella hora es dirigiran                 

a la seva aula on esperaran a la mestra i a la resta de companys i companyes mentre es renten                    

les mans. Durant aquesta estona, serà el monitor o monitora de referència del grup qui es farà                 
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responsable de les criatures i només marxarà un cop arribi el mestre o la mestra amb el resta                  

de la classe. 

Durant tota l’estona del menjador, el lavabos de referència de cada grup estable seran els               

mateixos que marca el punt 11 d’aquest document. 

  



14. EXTRAESCOLARS 

Segons la normativa el grup d’extraescolars es pot considerar “un altre grup estable” i no pot                
anar canviant. Els espais que ocupin s’han de desinfectar abans i després de l’activitat si no és                 
el seu espai. 

Sempre que es pugui s’ha de fer extraescolar a l’aire lliure i així estalviar-se neteja i ventilació. 

Els lavabos que es podran fer servir en les extraescolars del migdia seran els seus lavabos                
corresponents i que marca el punt 10 d’aquest document. A les extraescolars de tarda, si són                
d’exterior, es faran servir els lavabos dels vestidors posant un cartell a la porta per cada                
extraescolar (cada grup estable). Els lavabos es desinfectaran abans de cada sessió per part del               
personal de l’extraescolar i al final per part del personal de neteja de l’escola. 

Cada extraescolar haurà de presentar el seu projecte de realització amb les mesures anti              
Covid-19 a adoptar. Per fer-ho, pot comptar amb l’assessorament de la Junta de l’AFA i de la                 
Direcció de l’Escola. 

No es podran fer PORTES OBERTES durant un dia per provar l’activitat extraescolar, atès que               
no es poden barrejar els/les alumnes de diferents grups estables. En el cas que algú vulgui                     
provar-ho haurà de portar mascareta sempre i quan no pugui mantenir la distància de              
seguretat. 

Queda pendent d’aprovació quan estigui clara la normativa de les extraescolars.  



15. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

Clicant aquest quadre es pot veure el Pla de neteja dissenyat per l’empresa encarregada i               
contractada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Durant el primer mes, l’IMET ens ha assignat dues hores addicionals de neteja diària que es                

dedicaran a…. 

A banda d’aquest pla, el personal del centre realitzarà les següents accions: 

 

Tasca Responsable Moment del dia 

Ventilació de tots els espais 
de l’escola durant 10 minuts 
com a mínim 

Conserge 8:30h del matí. 
12:45h del matí 

Desinfecció de la barana de 
l’escala i mànecs de les 
portes. 

Direcció i ajudant de 
consergeria 

9:15, 11:35, 12:35h i 15:10 

Teclats, ratolins i tauletes Mestre responsable del grup 
i alumnat 

Just després de cada ús 
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Taules, cadires i mànec de la 
porta d’anglès i bancs i 
instruments i mànec de la 
porta de música 

Mestres responsables i 
alumnat 

Just després de cada ús. 

 

16. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT 

Principis d’actuació 

Amb l’experiència del confinament del curs passat, el buidat de les enquestes de valoració que               

van omplir les famílies a final de curs i la reflexió grupal del claustre, creiem que els principis                  

que han de guiar la nostra pràctica educativa en aquesta etapa han de ser: 

- Proximitat: les famílies han de notar que l’Escola els és propera, que hi ha contacte               

permanent, seguiment i una atenció el més individualitzada possible. 

- Atenció a la diversitat: més important que mai, en aquestes situacions, és poder             

atendre la diversitat present en l’alumnat i les famílies. Per tant, ha de ser prioritari               

poder ajudar a les famílies més vulnerables i a l’alumnat amb més dificultats             

d’aprenentatge. 

- Equitat: les accions i decisions que prengui l’Escola han d’assegurar la igualtat            

d’oportunitats entre tot l’alumnat. 

- Canals de comunicació i d’enviament clars i que facilitin el seguiment de les tasques              

per part de l’alumnat, les famílies i el professorat: és important que tot el claustre               

funcioni de la mateixa manera i que les famílies siguin coneixedores i estiguin             

formades en les plataformes o programes d’enviament i seguiment de tasques. 

 

Seguiment i comunicació 

La comunicació entre l’Escola i la família es farà de la següent manera: 

- Trucades o videotrucades: serà importantíssim mantenir un contacte directe, com a           

mínim una vegada cada tres setmanes, amb cada família i de forma personalitzada.             

Anotant registre del que s’ha parlat i, si es pot o es creu necessari, parlant directament                

amb els infants. Aquestes trucades o videotrucades es farien a través de telèfon mòbil              

o whatsapp. 

- Videoconferències: a partir de cicle mitjà serà important fer videoconferències amb           

grups reduïts per tal de que els nois i noies es vegin les cares, es pugui parlar de com                   

va el confinament i puguem realitzar, en la mesura del possible, una Vida d’Aula a               

distància. La periodicitat d’aquestes trobades hauria de ser setmanal o quinzenal. Per            

fer aquestes videoconferències s’usaria l’aplicació Meet de Google. 

- Videoconferències de suport a les tasques: un cop a la setmana s’organitzaria una             

videoconferència per famílies (Educació Infantil i Cicle Inicial) i per alumnat (Cicle Mitjà             

i Superior) per resoldre dubtes sobre les tasques proposades des de l’Escola. 

- Enviament de circulars generals de classe i escola: per aquest tipus de comunicació             

seguiríem fent servir l’aplicació Dinantia. 



- Enviament de tasques i seguiment per part de famílies, alumnat i professorat: per             

aquest objectiu es farà ús de la plataforma Google Classroom. 

  



Plataforma digital Google Classroom 

Google Classroom és una Plataforma educativa a través de la qual es poden enviar              

tasques, posar notes, fer avaluacions, veure les tasques pendents… Tot això organitzat            

per classes i àrees i amb un espai personalitzat per cada infant on es podrà veure el                 

que ha fet, el que té pendent, el feed-back dels i de les mestres. I tot això en un entorn                    

google amb el que l’alumnat de cicle superior ja està familiaritzat i permetrà una major               

autonomia. 

Per poder aplicar aquesta plataforma caldrà dur a terme les següents accions: 

1. Crear un correu d’escolacossetania.cat per a tot l’alumnat de l’escola: en cas            

de que no hi hagi confinament, aquest correu no s’activarà per les classes             

d’Educació Infantil ni per les classes de Cicle Inicial i Tercer Curs de Primària. 

2. Demanar autorització a les famílies per a poder crear els correus descrits            

anteriorment. 

3. Formar al professorat de l’Escola en l’ús de Google Classroom a través del             

mentor digital del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf. 

4. Fer formació, a inici de curs, a l’alumnat de 4t, 5è i 6è de Primària per                

poder-los fer autònoms en l’ús de la plataforma. 

5. Crear videotutorials sobre el funcionament de Google Classroom per a poder           

formar a les famílies. 

6. Fer formació presencial sobre Google Clasroom a les famílies vulnerables o en            

les que detectem bretxa digital per tal de compensar aquesta desigualtat. 

 

De totes aquestes accions se’n responsabilitzarà la Comissió TAC juntament amb les mestres             

d’atenció a la diversitat, que seran les encarregades de detectar les famílies vulnerables. 

Aquestes accions es podran veure detallades en els objectius de la PGA. 

 

 


