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Introducció 
Aquest Pla d’organització de centre s’ha elaborat per tal de garantir el dret a l’educació i la 

protecció dels infants, intentant que la tornada a l’escola sigui amb la màxima normalitat, buscant 

l’equilibri entre protecció de la salut i el dret a una educació de qualitat. Els aprenentatges es faran 

tal com els fèiem i aplicant les mesures sanitàries de protecció que calguin.  

Aquest pla s’ha elaborat a partir de  

- Les Instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya, Departament 

D'educació, Secretaria de Polítiques Educatives. 

- Pla d’actuació per al curs 20-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, per 

covid-19 elaborat amb el Departament de Salut. 

- Preguntes freqüents i guia per a l’elaboració del pla d'organització dels centres educatius 

per al curs 2020-2021. 

- DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. Article 14 

Concrecions del currículum i mesures organitzatives associades 

-  i amb l’acompanyament de la inspecció educativa.  

 

Tots els membres de la comunitat educativa famílies, persones educadores i la resta del personal 

de l’escola Diputació cal que s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per 

fer front la pandèmia: la traçabilitat i les mesures de protecció.  

La salut dels alumnes , dels docents i altres persones treballadores del centre és una prioritat. 

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de 

casos i contactes. La tornada al centre es farà tranquil·lament i les rialles i l’enrenou dels infants 

tornaran a omplir de vida les aules buides des del mes de març. 

Totes les mesures proposades en aquest document seran vigents al llarg del curs escolar. Aquesta 

organització que proposem pot ser modificada si es canvia el context epidemiològic i s’ha de 

produir el confinament d’un grup estable i de totes aquelles persones de la comunitat educativa 

que  hagin tingut contacte.  Per tant, entenem que sempre estarà sotmès a possibles 

modificacions si la conselleria de salut ho creu necessari i el Departament ens ho demanda a 

l’escola. Per exemple, si en l’àmbit general el Departament de Salut marca que les mascaretes són 

obligatòries fins i tot en cas de poder mantenir la distància de seguretat, aquesta mesura afectarà 

també als centres educatius. 

 

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre.  

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


 
1. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut  

1.1. Requisits d’accés al centre 
 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A inici de curs, les 

famílies hauran de signar una declaració responsable a través de la qual faran constar que són 

coneixedores de la situació actual amb el risc que comporta i que s’atendran a les mesures que 

puguin ser necessàries en cada moment. 

Us demanem tota la col·laboració i comprensió en aquesta etapa que s’obre plena d’expectatives, 

reptes i preguntes. També sabeu que és imprescindible que continueu amb les mesures fora de 

l’escola: evitar contagis i detectar-los aviat, és clau perquè es puguin assolir amb èxit els objectius 

educatius i pedagògics. 

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu? 

- L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura 

amb antitèrmics. 

- L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada. 

-  L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 

  

Febre o febrícula Mal de panxa 

Tos Vòmits 

Dificultat per respirar Diarrea 

Congestió nasal Malestar 

Mal de coll Dolor muscular 

 

 

Els alumnes amb una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 

gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà les implicacions a l’hora de 

reprendre l’activitat educativa presencial al centre educatiu.  

No assistiran al centre l’alumnat, el personal docent, i d’altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb COVID-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament per 

diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena  domiciliària per haver tingut contacte estret 

amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada. 

 



 
1.2. Limitació de contactes (grups estables)  

 

Es planteja una organització basada en grups de convivència i socialització molt estables per a 

facilitar la traçabilitat de possibles casos que s’hi puguin donar.  

Els grups estables estan formats pels alumnes d’un nivells amb el seu tutor/a. Aquests grups 

tindran una reducció de ràtio  i seran grups  inter-cicle( CS/CM/CI).  

- Fem classes de 20 alumnes a primària , i a P4/P5 

- Compleix amb la mesura de traçabilitat i grup estable.  

- La barreja de cursos  ens permetrà, entre d’altres coses:  

A nivell d’alumnes 

- Les metodologies innovadores per a fomentar la cooperació entre infants de diferent edat  

permeten atendre millor els diferents ritmes d’aprenentatge, la diversitat d’interessos i faciliten 

l’autonomia amb l’assoliment progressiu de seguretat afectiva i dels objectius curriculars 

establerts.  

 - Els alumnes coneixeran més a fons a altres companys i companyes i, per tant, altres maneres 

de ser i de pensar. Podran ampliar, que no perdre, el seu cercle d’amistats.  

-La barreja afavoreix la interrelació dels infants del mateix cicle perquè d’una altra manera 

difícilment es relacionarien; ja que sovint es centren en els companys i en les companyes de la 

classe. 

 - Treballar l’adaptació a nous entorns, fet que els farà posar en marxa mecanismes i recursos 

que els ajudaran a autoafirmar-se i els prepararà pels nous entorns que hauran d’afrontar en el 

futur (com per exemple, l’institut els alumnes de 6è).  

- Augmentar la seva autoestima, en la majoria de casos.  

-Aprendre a ser més oberts i flexibles, acceptar els nous companys i les seves característiques 

diferents amb normalitat i naturalitat.  

- Trencar la idea de classe per afavorir la idea de nivell i superar la competitivitat que a vegades 

es crea entre grups del mateix nivell.  

- També potencien experiències emocionals que ajuden a créixer descobrint l’empatia, la 

solidaritat i la tolerància. 

A nivell de docents: 

 Un repte, significa sortir del lloc de confort que et dóna tenir un únic grup d’alumnes. 

 L’acció tutorial és molt important per  crear un grup cohesionat. 

 El tutor/a tindrà unes sessions de suport per part d’un altre mestre/a. 

 Fem tres grups de P3 ( 17 alumnes per classe). Reducció del nombre d’alumnes a P3 

permet atendre millor els infants en el seu primer contacte amb l’escola en 

circumstàncies excepcionals. 



 
 

- En fer 5 grups per cicle tenim un/a mestre/a extra que pot cobrir als tutors per fer el seu 

Treball Personal. Aquest mestre de suport reforçarà dins del grup aula , sobretot en les franges 

horàries de les àrees instrumentals.  

També, ens facilita que hi hagiun  mestre lliure per fer substitucions en el cicle assignat , si hi ha 

una emergència. 

El fet que s’estableixi una relació propera i quotidiana entre tots els membres del grup comporta 

que no es consideri necessària la distància física i interpersonal de seguretat (1,5m) ni l’ús de 

mascareta en aquests grups de convivència estables. 

També poden formar part d’aquest grup estable altres docents o el personal de suport. Com 

aquests altres docents poden relacionar-se amb d’altres grups, han de complir rigorosament les 

mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat 

(1,5m) i quan no sigui possible l’ús de mascareta. 

Es pot compartir el material pedagògic i/o escolar però és recomanable que sempre que sigui 

possible sigui d’ús individual. Dins del grup estable caldrà desinfectar el material compartit 

almenys un cop al dia al finalitzar la jornada  i és recomanable que ho facin els mateixos alumnes 

dins del propi marc de l’aprenentatge. 

1.3. Mesures de prevenció personal 
 

La higiene de mans és una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes com 

del personal docent i no docent.  

Rentat de mans 

Els infants Personal del centre 

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

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

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

Abans i després de la sortida al pati. Abans i després de mocar un infant. 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

El centre disposarà de solució hidroalcohòlica en punts estratègics com el menjador i a l’entrada 

de les aules.  

 

A l’entrada del centre hi ha un dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de 

l’escola. El centre també tindrà mascaretes per als treballadors/es. Els alumnes sempre hauran   de 

portar les mascaretes de casa.   

 



 
1.4. Neteja, desinfecció i ventilació 

 

La ventilació és una de les mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari 

ventilar abans i després de la sortida de l’alumnat i 3 vegades més durant el dia (uns 10 min). 

 

Horari de ventilació  Espais Responsables 
 

7:45 Espais d’acollida matinal  
 

Monitors/res – Xaranga  

8:00 

Aules del centre 
 

Conserge 

Franges d’esbarjo  Mestres 

En acabar l’horari lectiu  del 
migdia  

Mestres 

11:45 Menjador  Servei de cuina ( Ecoarrels) 
 

En acabar l’horari lectiu de la 
tarda  

Aules del centre 
 

Mestres 

En acabar les activitats 
extraescolars  

Aules del centre 
 

Responsables de cada activitat 

 

 

La neteja s’ha de fer de forma prèvia a la desinfecció per garantir l’eficiència dels desinfectants 

cada vegada. 

 

 

Neteja i desinfecció espais comuns  
 

Responsable  Periodicitat 

● Manetes i poms de portes i finestres. Es recomana deixar les 
portes obertes evitant així el contacte amb les manetes de les 
portes 

● La font del pati  
● Cadires i bancs  
● Telèfons  
● Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
● Superfície de taulells i mostradors 
● Botoneres dels ascensors 
● Fotocopiadores  

 

Empresa de 
neteja de 
l’escola 

Cada dia 

 

 



 
 

 

Neteja i desinfecció dins de l’aula/despatxos  
 

Responsable- 
col·laborador/a 

Periodicitat 

● Ordinadors, sobretot teclats i ratolins Mestres i alumnat Després de cada ús  

● Material escolar com grapadores i altres utensilis 
d’oficina 

Mestres i alumnat Dos cops al dia  

● Interruptors Empresa de neteja de 
l’escola 

Cada dia  

● Terra 

 

 

Neteja i desinfecció dins del menjador   Responsable  Periodicitat 

● Plats, gots i cobert 

Ecoarrels 
 
 

Després de cada ús 

● Les taules  Abans i després de cada ús 

● Superfície on es prepara el menjar  Abans i després de cada ús 

● Utensilis de cuina  Després de cada ús 

 

 

Neteja i desinfecció del lavabo 
 

Responsable  Periodicitat 

●  Inodors  

Empresa de neteja de l’escola 
 

Més d’un cop al dia ● Terra 

● Rentamans i aixeta 

● Cubells de brossa, o compreses  Diàriament 

 

 

Neteja i desinfecció de l’espai de migdiada Responsable  Periodicitat 
 

● Les fundes de la màrfega  
● Cal rentar-la cada setmana  a >de 60ºC 

 
Les famílies 

Cada setmana 

● Terra  Empresa de neteja de l’escola 
 

Diàriament 

 



 
1.5. Promoció de la salut i suport emocional 

 

Caldrà tenir present com ha afectat el confinament pel covid-19 als nens/es. Sobretot en la pèrdua 

de la rutina habitual, la separació dels amics i amigues. Els canvis en l’entorn poden ser de gestió 

complexa i tenir conseqüències en la regulació emocional i conductual.  

També serà necessari consolidar alguns hàbits i conductes imprescindibles en qualsevol context: 

 

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

- Actuar amb responsabilitat per a protegir els   més vulnerables  

- Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica 

2. Organització del centre  
 

L’objectiu fonamental és l’obertura amb la màxima normalitat possible de la nostra per 

garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’organització del centre  s’hagi 

de modificar.  
El nostre objectiu, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, és afavorir el desenvolupament 

personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la 

diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat. 

 

2.1. Grups d’alumnat alumnes , professionals i espais  
 

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat d’ensenyament infantil i primària. Els alumnes 

estan organitzats en grups de 20, menys tercer i 4art que ja teníem ampliació de ràtio i això 

implica que dos grups seran de 21 alumnes. Aquests grups són estables i es redueix al màxim 

possible el contacte amb d’altres docents i grups classe.  



 
L’alumnat no es desplaçarà pel centre, els docents especialistes entraran a l’aula fent servir 

mascareta. Els alumnes es  desplaçaran  per a realitzar educació física, per sortir al pati i per anar 

al menjador.  

Cada grup classe serà atès pels següents professionals: 

● Tutor/a . Tots els docents del centre passen a ocupar el càrrec de tutor/a.  Desapareixen 

l’especialista d’educació especial, física, i música. 

● En alguns casos  l’especialista de llengua anglesa ha d’entrar en més d’un grup.  

 

ACTUACIONS  NECESSÀRIES 
 

Moure mobles, cadires taules per crear noves aules.   
Canviar/posar  penja-robes .Distribució de material d’aula.  
Crear separacions d’espais al pati. 

Planta 5 Instal·lar dues pissarres digitals ( reutilitzar les antigues): laboratori i l’aula 
de música  
Fer el cablejat/instal·lació  elèctrica  necessària. 

Planta 4   
 

Planat 3  Transformar la biblioteca en una aula de E.I : comprar plafons per cobrir les 
llibreries.  

Planta 2  Instal·lar una pissarra digital ( reutilitzar les antigues): aula de descoberta i 
fer el cablejat/ instal·lació  elèctrica  necessària. 

Planta 1   

 

 

  

Organització dels grups estables que es mantindran durant el curs 2020-21 

Curs 

Nivell 

Nombre 

D’alumnes  

Professorat 

estable 

Altres Docents (amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal 

d'atenció 

educativa  

Personal 

d'atenció 

educativa 

Externa 

Espai 

estable  

CS A   20 Emilio I Projectes: Marta  
Suport Mireia 

Vetlladora  CREDITC 

Planta 5 

CS B   20 Judit.C Projectes: Marta 
Suport Mireia 
Mercè Religió 

 CREDA 

CS C  20 Sandra.A Anglès: Cristina 
Projectes: Marta 

  

CS D 20 Mª Teresa H Anglès: Cristina 
Projectes: Marta 

  

CS E  20 Marta.O Projectes: Marta 
Suport: Mireia 

  

CM A  20 Xavier D 
 

Ariadna.P 
Mercè religió 

  



 
Dolors 

CM B 20 Pau L Ariadna.P 
Montse 

  

Planta 4 

CM C 21 Montse.U Ariadna.P 
Pau 

 Vetlladora CREDA  

CM D  21 Dolors A Ariadna.P 
Montse.U 

  

CM E  20 Teresa V.  Ariadna.P 
Xavier 

  

CI A  20 Núria Natalia R 
Andrea 

 CREDA 

CI B  20 Victor Natalia R 
Núria 

  

Planta 3 

CI C 20 Helena  Natalia R 
 

  

CI D  20 Isabel.G  Natalia R 
Helen 

Vetlladora  

CI E  20 Andrea Natalia R 
Núria 

  

E.I 5 20 Alicia. A Anna H Vetlladora  

P3 A 17 Laura.M  Marta H 
Vetlladora 

 
Planta 2 

E.I 4 20 Liliana  Anna H   

Planta 1 

E.I 3 20 Romi.P  
Olga.N 1/3 

Anna H Vetlladora CREDA 
ONCE 

E.I 2 20 Maria.B 
Olga 1/3 

Anna H   

E.I 1  20 Silvia.P Anna H   

E.I1  17 Romi-P 
Silvia 1/3 

Anna H   

C P3  17 Carme.A Anna H TEI 
Elena /Elena L 

 

B P3  17 Susana.  Anna H TEI ?  

 

A primària hi ha un  subgrups dins dels grups estables, que estan  formats per l’alumnat  de 

l’optativa religió. En aquest subgrups caldrà mantenir la distància de seguretat i l’ús de mascareta 

tant del personal docent com dels alumnes.  

Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals prové 

l’alumnat 

Docent Horari 
( nombre d’hores o 
sessions setmanals) 

Espai 

Religió  Grup B 6è/5è 
Grup B 4t/3r 
Grup C 2n/1r  

Mercè P 
Mercè  P 

Dimarts 
Divendres  

Aula NESE planta 5 
Aula Acollida planta 4  

Quadre resum per a optatives 

 

 



 
Serveis externs i vetlladores 

Activitat o 
matèria 

Grups estables 
dels quals prové 

l’alumnat 

Docent Horari 
( nombre d’hores o 
sessions setmanals) 

Espai 

Vetlladora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDA 
 
 
 
CREE ONCE 
 
 
EAP 

Grup Emilio 
Grup Sílvia 
 
Grup Liliana 
 
Grup Helen 
 
Grup  
 
Grup 
 
Grup Liliana 
Grup Isabel G 
Grup Judit  
 
Grup liliana 
 
 
 

Laura R 
Rosa B 
 
Rosa B 
 
Rosa B 
 
Rosa B 
 
Rosa B 
 
Carme Roig 
Carme Roig 
Carme Roig 
 
Rosa Pujadó 

Tots els matins i patis 
Atenció un alumne 
(dilluns, dimarts i 
divendres) 
Atenció un alumne 
(dimecres) 
 
Atenció un alumne 
(dijous) 
Atenció un alumne 
(dijous) 
Dues sessions 
Dues sessions 
Dues sessions 
 
Dilluns matí 
quinzenal 
 
Dimecres matí 

Aula tutoria Emilio 
Aula tutora 
Aula tutora 
Aula tutora 
Aula tutora 
 
 
 
 
 
 
Aula tutoria planta 3 
Aula tutoria plante 3 
Aula tutoria planta 5 
 
Dins aula 
 
 
Aula NESE planta 5 

2.2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  
 

Per evitar aglomeració de persones en l’entrada del centre, l’escola ha establert  circuits de 

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa.  

2.2.1. Entrades i sortides 
 

L’escola Diputació és un edifici d’estructura vertical amb els accessos molt estrets per aquesta raó 

s’han organitzat les entrades i sortides del centre de manera esglaonada. Es recomana que l’adult  

acompanyant només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas estrictament necessari, i 

sempre fent ús de la mascareta i guardant la distància de seguretat.  

Caldrà demanar hora per a la realització de gestions a secretària enviant un email ( 

admiescola@gmail.com) a la Rut, per tal d’evitar les cues a l’entrada de secretària. 

Els alumnes entraran esglaonadament al centre en un interval de 15 minuts entre cicles. Els 

alumnes de cicle superior començaran els primers a les 8:30h i els infant de P3 seran els últims a 

les 9:30h en entrar al centre.  

Dividim l’alumnat de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. L’entrada pel matí es 

farà utilitzant les dues portes; la d’emergència i la porta principal.  

mailto:admiescola@gmail.com


 
L’ús de la mascareta serà obligatòria a partir 6 anys en una situació d’alt nivell d’afectació al 

territori. Els alumnes de primària hauran de portar mascareta a l’entrada de l’escola fins arribar 

a la seva aula.  

El primer dia d’escola, 14 de setembre 

L’alumnat de primària de cursos parells entrarà per la porta d’emergència i els senars per la porta 

principal.  

Entra pel matí Porta principal Porta d’emergència 

 
Primària  

Primer  
Tercer  
Cinquè 

Segon 
Quart 
Sisè 

 

Quadre resum de fluxos de circulació 

Aquells alumnes de primària que arribi tard, i el seu grup ja estigui a l’aula, s’haurà d’esperar 

fins que acabi d’entrar el grup en circulació. 

La sortida dels alumnes  al migdia  també serà esglaonada, per portes diferenciades (principal o 

emergència) i guardant la distància de seguretat entre grups estables. Els alumnes de Primària 

haurà de sortir portant la mascareta. 

 

Sortida migdia  Porta emergència  
 

Primària 
C.I 

C.M 

CS 

 

Es prega la màxima puntualitat per a evitar la trobada d’alumnes de grups estables diferents. 

Aquells alumnes que no facin ús del menjador hauran de tornar a l’escola en la franja horària del 

seu cicle.  

 

Horari entrada 

matí 

Horari sortida 

migdia 

Horari entrada migdia Horari sortida tarda 

CS           8:30 12:00 14:30 16:00 

CM         8:45 12:15 14:45 16:15 

CI           9:00 12:30 15:00 16:30 

P4-P5     9:15 12:45 15:15 16:45 

P3          9:30 13:00 15:30 17:00 

Quadre resum horari escolar 

 



 

Primer dia d’escola, 14 de setembre pel matí  

A l’entrada de l’escola es prendrà la temperatura i es posarà gel a les mans abans d’entrar 

al recinte escolar. Els alumnes de cicle superior i mitjà entraran per la porta corresponent, 

fins arribar a la seva planta:  

Cicle superior – 5èna planta 

Cicle Mitjà – 4art planta 

A cada planta els esperarà el seu tutor/a que els indicarà  la seva aula.  

Els alumnes de cicle inicial pujaran fins la planta 2, el menjador,  on estaran els tutors/es.  

Educació infantil: El primer dia d’escola, les tutores d’infantil esperan als infants  de P4 i 

P5 a la pista central. Només un adult per família que acompanyi a l’infant de P4 fins la 

pista, els  infants de P5 entrarà  sols fins a la pista central. 

 A partir del segon dia de curs, els alumnes de P4-P5 pujaran per l’escala d’emergència 

fins la seva aula.  

El progenitor que acompanyi a l’infant de P3A pujarà fins a la planta  1 ( menjador) , i els 

de  P3 B- C pugen fins la segona planta, on les tutores els esperen.   

 

E.I-4 E.I-3 E.I-2 

E.I-5 Porta E.I -1 

Distribució dels grups d’infantil a la Pista dia 14 de setembre 

Primer dia d’escola, 14 de setembre per la tarda   

Els alumnes sortiran de forma esglaonada , començaran a sortir els alumnes de cicle superior. 

Cada grup sortirà acompanyat pel seu tutor/a i es distribuiran al llarg de la vorera ( com es mostra 

en el quadre) . Entre els grups hi ha 15 minuts , es prega ocupar el menor temps possible la 

vorera perquè ha de baixar un altre grup estable.  

L’Ajuntament ens facilita unes tanques per senyalitzar el pas prioritari en horari de sortides. 
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2.2.2. Horari Educació Infantil en període d’adaptació 

Adaptació P4:  Voluntària 

Donat que els infants de P4 han estat molt de temps sense contacte amb l’escola, aquest curs  fem 

dos dies d’adaptació per a aquests infants.  El funcionament i l’horari queda reflectit el següent 

quadre resum:  

Dia Horari Funcionament  Adaptació P4  

14  i 15 de 

setembre 

 

9:15 a 12:45 

Els dos primer dies 1 membre de la família acompanya l’infant fins l’aula per l’escala 

principal, i baixen per la d’emergència.  

Porten un petit esmorzar. 

El servei de menjador és voluntari; els infants que es quedin a dinar marxen a les 

15.10. 

16/17/18 de 

setembre 
9:15 a 16:45 

Hi ha servei d’acollida pel matí. 

Porten un petit esmorzar. 

Servei de menjador per a tot  els alumnes .  

 

A partir del 16 de setembre, els infants de P4, que serà la primera vegada que entrin sols a 

l’escola, pujaran per l’escala central. Les mestres els esperaran al  vestíbul de l’escola per pujar 

tots junts a les aules.  

Adaptació P3 

Els infants de P3, entrarà a l’escola acompanyat per 1 adult fins a la porta d’entrada de l’aula, 

pujant  i baixant per l’escala principal.  

L’adult que acompanyi ,dins del centre, al seu fill/a ha de portar mascareta. Caldrà tenir present 

que aquestes entrades i sortides, en general, no es poden allargar en el temps, per tal d’evitar les 

aglomeracions, per tant l’escola facilitarà mecanismes per tal que aquelles informacions urgents i 

necessàries puguin ser transmeses per una altra via. 

A les aules de P3 hi haurà 3 adults per atendre als infants durant el període d’adaptació. El 

funcionament i l’agrupament dels infants  queda reflectit en el següent quadre resum: 

 

 

 

 



 

Dia Horari Funcionament  Adaptació P3 

14  i 15 de setembre 

9:30 a 11:00 ½ grup d’alumnes en cada franja horària.   

Sense esmorzar 

No hi ha servei de menjador 11:30 a 13:00 

16 de setembre 9:30 a 13:00 

No hi ha servei d’acollida pel matí 

Grup classe sencer 

Porten un petit esmorzar 

No hi ha servei de menjador 

17 i 18  de setembre 9:30 a 17:00 

Hi ha servei d’acollida pel matí 

Grup classe sencer 

Porten un petit esmorzar 

Hi ha servei de menjador 

 

Durant tot el curs es mantindran les mesures de seguretat establertes pel Departament de salut. 

Els grups seran estables i no es barrejaran amb d’altres grups estables, es fa el rentat de mans 

sovint, etc.  

2.2.3. Fluxos de circulació en les entrades i sortides al llarg de tot el 

curs  
L’adult responsable que acompanya l’infant sempre ha de circular per la dreta, així en el cas de 

trobar-se amb una l’altra persona que puja o baixa es creuen sense problemes.  

Entrada pel matí Porta principal Porta d’emergència 

 
Educació Infantil 

P4- alumnes sols/es 
 
P3 – acompanyats per 1 adult 
 

P5  - alumnes sols/es 

Sortida per la 
tarda 

Porta principal Porta d’emergència 

Educació Infantil P3-P4 recollits per 1 adult . 
Sempre es circula per la dreta 

 

Pare/mare(una sola persona) P5 pugen i 
baixen porta emergència  
Sempre es circula per la dreta 

Quadre resum de fluxos de circulació a partir 16 de setembre 

 

 

 



 
Entrada pel matí 

 
Porta principal Porta d’emergència 

PRIMÀRIA 

Primer  
Tercer  
Cinquè 

Segon 
Quart 
Sisè 

 

Sortida per la tarda Porta principal Porta d’emergència 
PRIMÀRIA A-B-E C-D 

 

Servei d’acollida matinal de l’escola 

Les famílies no poden entrar en el recinte escolar, caldrà fer les gestions de menjador  i servei 

d’acollida via e-mail o telèfon. 

Contacte acollida i menjador : xarangascp@gmail.com   

 tef.645-30-11-14   

L’horari d’acollida matinal i per la tarda s’han hagut d’ajustar als nous horaris escolars.  Com 

prioritzar les mesures de seguretat hem habilitat diferents espais  que permetin la distància 

interpersonal d’1,5 m en funció dels diferents cicles.  

Tant la persona responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta. Quan finalitzi el 

període d’acollida, el/la  monitor/a   a càrrec del grup serà  qui acompanya els infants a les seves 

aules de referència.  

Acabat l’horari d’acollida es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai. 

Acollida matí 

7:45-9:30 

Espai Responsable Acollida tarda 

16:00-18:00 

Espai Responsable 

Educació Infantil  Davant ludoteca 
Gimnàs 

Xaranga 
Elena M  

Educació Infantil  Menjador  Xaranga 
Ariadna P  

C.M i C.S  Menjador Xaranga 
LauraR  

C.M i C.S  

C.S  Aula 6è Júlia A 

C.M  Aula 4t Andrea A 

C.I  planta 3 Xaranga 
Júlia A  

C.I  planta 3 Xaranga 
Júlia A  

 

Aquest acompanyament ha de ser coordinat amb les entrades a l’escola, per tal d’evitar 

aglomeracions a les escales: 

1) Pel matí, els alumnes de CM i CS pujaran a la planta 5ena a les 8:25 per l’escala principal. 

La monitora acompanyarà els alumnes  de CM un cop els de 6è estan a la seva aula amb 

els seus respectius tutors/es.  

2) A les 8:55 els alumnes de C.I aniran a la seva aula  ja que es troben a la mateixa planta.  

mailto:xarangascp@gmail.com


 
3) La monitora d’educació infantil, a les 9.10,  acompanyarà els infants a la planta segona on 

esperaran l’arribada de les tutores.  

2.3. Circulació pels passadissos 
 

Es vetllarà que no coincideixin més d’un grup estable ni en els lavabos ni en els passadissos. Quan 

no sigui possible caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5m i portar mascareta.  

Es circularà  pels passadissos per anar al lavabo, per anar a fer educació física,  a l’hora de l’esbarjo 

i el menjador. 

2.3.1. Organització del temps d’esbarjo 
L’escola disposa de la pista central, el pati d’educació infantil i el terrat de la planta sisena.  

Aquests espais s’hauran de compartir, això comporta que la sortida al pati ha de ser esglaonada i 

en grups estables.  

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixi l’espai amb altres grups, han de mantenir entre 

ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal (1,5m) caldrà l’ús de 

mascaretes. 

Tots els alumnes s’hauran  de rentar les mans abans i després de l’esbarjo. Per tal d’evitar 

aglomeracions, el rentat de mans es farà en diferents espais establerts per a cada grup estable.  

Organització temps d’esbarjo  Baixada a la pista i Pujada a les aules 

Escala central  Escala 
d’emergència  

Rentat de mans Aula  
Taller 

Lavabos 
del pati 

Lavabos de 
planta  

Lavabos 
vestuaris  

Lavabos planta 1 
menjador  

C.I  i CM  
Pista central  

10:25-10:55 CM A CM C CM B CM.D CM. E 

11:10-11:40 
 C.I A/C CI B CI D  CI E  

  P5   

 
C.S 

Terrat 

9:25-9:55 C.S -C      

10:00-10:30  C.S- D C.S -E   

10:40-11:10  C.S-A CS-B 

 
Quadre resums dels espais de rentat de mans i fluxos de circulació 

 

El rentat de mans dels alumnes de E.I  és més senzill perquè  tenen una pica dins de la classe i 

els infants d’E.I que estan a la planta 3, es rentaran les mans a la seva planta. 

 

Ús de la pista i del gimnàs com a espai d’esbarjo  



 
La pista es dividirà en 4 parts, cada sector serà d’ús exclusiu d’un grup estable.  Els alumnes de 

P5 i cicle inicial hauran de compartir l’espai de la pista i del gimnàs a l’hora de esbarjo. 

Rotativament, el gimnàs  es converteix en espai per a jugar durant l’esbarjo.  

 Els alumnes de cicle inicial fan piscina dins de l’horari lectiu; els dijous primer A/B i els 

divendres segon A/B. Per aquesta raó es descongestiona l’ús de la pista central.  

Els alumnes de cicle inicial guardaran el seu tupperware amb l’esmorzar en una petita bossa 

de roba amb el seu nom per facilitar la identificació.  La mascareta es guardarà  dins d’una 

bossa de paper o de plàstic en aquesta mateixa bossa.  Els alumnes  l'han utilitzar quan hagin 

d’anar al lavabo ja que es poden trobar amb nens que no siguin del seu grup estable. 

Distribució dels alumnes 

El CEB ens ha dotat de “ postes separadors”  per dividir l’espai.  

Dilluns  Pista central Gimnàs 

10:25-10:55 C.M-A C.M-B C.M-E  

C.M-C C.M-D 

11:10-11:40  E.I-E C.I - A C.I-D C.I-E 

C.I C C.I-B 

 
 

Dimarts  Pista central Gimnàs 

10:25-10:55 C.M-E C.M-B  C.M-A 

C.M-C C.M-D 

11:10-11:40  E.I-E C.I - A C.I-C C.I-B 

C.I-D C.I-E 

 
 
 
 
 
 



 

Dimecres Pista central Gimnàs 

10:25-10:55 C.M-E C.M-A C.M-B  

C.M-C C.M-D 

11:10-11:40  E.I-E C.I - D C.I-A C.I-E 

C.I-C C.I-B 

 
 
 
 
 
 

Dijous  Pista central Gimnàs 

10:25-10:55 C.M-E C.M-A C.M-C  

C.M-D C.M-B 

11:10-11:40  C.I-D C.I - A  E.I-E 
 

C.I-C C.I-B 

 
 

Divendres Pista central Gimnàs 

10:25-10:55 C.M-E C.M-A C.M-D  

C.M-C C.M-B 

11:10-11:40 E.I-E C.I - A   

C.I-E C.I-B 

 
 



 
L’alumnat dels grups A-D  com baixen  per l’escala d’emergència, arriben  a la planta -1 i per 

sortir al pati fan servir les escales d’accés des del gimnàs. Mestres i alumnes dels grups B-C-E 

baixen  per l’escala principal i surt directe al pati a través de la “peixera”.  La tornada a les 

aules es fa seguint pel mateix recorregut /itinerari però a la inversa; 

L ús del terrat planta 6a  per a cicle superior  

Els alumnes de C.S només han de pujar un pis i no interactuen amb d’altres grups estables. 

S’evita el moviment de nens amunt i avall de les escales. Només es pot accedir al terrat per 

l’escala principal. Fer l’esbarjo al terrat serà una oportunitat per l’alumnat de cicle superior  de 

gaudir i de tenir cura de les plantes que hi ha en aquest espai.  

L ús de pati d’infantil   

Els infants de P3 i  P4 seran els usuaris del pati d’infantil en franges horàries diferents: 

- P3 de 11:30  fins les 12:30 

- Dos torns:  E.I de 10:30  fins les 11.00 I  de 11:00 -11:30 

Els alumnes de P3 i  E.I  es rentaran les mans a l’aula i esmorzaran. Després es tornaran a 

rentar les mans i sortiran al pati.   

Dins la mateixa franja horària coincidiran dos grups estables al patí.  Per tal d’intentar garantir 

les distàncies mínimes amb canalla d’altre grup estable, es dividirà el patí per la meitat. , 

Els dies de pluja 

Tot l’alumnat  romandrà en les seves aules, esmorzarà i podrà jugar als diferents jocs 

de taula de que disposem.  Per torns aniran al lavabo a rentar-se les mans.  

Els alumnes de primària, quan s’hagi d’anar al lavabo només es permet l’entrada 

d’un alumne/a i els altres fan cua respectant el 1,5m de distància ja que pertanyen a 

diferents grups estables.  

En acabar l’alumnat haurà  de netejar les taules i tot allò que s’ha fet servir durant 

l’esbarjo dins de l’aula.  

2.3.2. Espai gimnàs 
 

L’educació física és recomanable fer-la a l’aire lliure, pista gran o terrat,  sempre que sigui possible. 

Si l’activitat té lloc a l’exterior i es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de  

mascareta.  

A Educació Infantil, la psicomotricitat estarà impartida per la seva tutora. L’espai per fer la 

psicomotricitat és el gimnàs  En aquest cas, al ser un espai  no exclusiu d’un grup estable caldrà  

netejar i desinfectar entre grups i ventilar. 



 
Per tal de potenciar els hàbits d’higiene, els alumnes de primària portaran una petit tovalloleta  

per rentar-se la cara i mans, una pinta, aigua de colònia, etc . dins del  necesser, per  després de 

fer  l’activitat física.   

2.3.3. Espai menjador 
 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats amb els monitors, es farà a l’espai 

habitual , en franges horàries diferenciades i en grups estables. Els integrants d’un mateix grup 

estable s’asseuran junts en una o més taules.  

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  Entre torn i torn cal fer la neteja, 

desinfecció i ventilació del menjador. Els alumnes es rentarà les mans abans i després de l’àpat.  

Per a evitar les aglomeracions, el rentat de mans es podrà fer en diferents espais: 

- Lavabos de planta, lavabos dels vestuaris, lavabos del pati  

 

Per qüestions d’organització i per minimitzar els 

contactes i els fluxos de  circulació de l’alumnat 

d’infantil per l’escola, aquests dinaran a les seves aules 

amb els/les   monitors/res de referència.  

D’aquesta manera s’evita que entrin en contacte amb 

d’altres grups de primària a l’hora de dinar. Els infants de P3 un cop ha acabat de dinar, passa 

directament a l’espai de migdiada. Es realitzarà la neteja, desinfecció  i ventilació de l’aula després 

de l’àpat.  

Les activitats posteriors als àpats amb els i les monitors/es de referència es realitzaran 

preferiblement a l’aire lliure, amb l’ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. 

2.3.4. Espai sala mestres 
 

La sala de mestres és un espai multi-funcional ; espai de treball, de reunions, i menjador.  Cada 

persona que faci servir l’ordinador , en acabar d’utilitzar-lo  cal fer la desinfecció , sobretot teclat i 

ratolí. 

La sala de mestres és també l’espai destinat a menjador del personal del centre. A l’hora de dinar 

ha d’haver separació entre persones que es farà tot deixant una cadira buida entre els comensals. 

En finalitzar cada persona ha de desinfectar l’espai utilitzat i la cadira.  

Les finestres s’han de mantenir obertes el major temps possible per a facilitar la ventilació.  



 
2.4. Organització i gestió del centre   

2.4.1. Reunions dels òrgans unipersonals i de coordinació  
 

Òrgans  Tipus de reunió Format de reunió  Periodicitat  

Equip directiu Planificació Presencial  Dues per setmana 

Equip de coordinació  Planificació Presencial  Un cop per setmana  

 

Les reunions de cicle i nivell: Cada cicle realitzarà la reunió en la seva planta, utilitzant l’aula 

més gran per tal de garantir la distància de seguretat entre els docents i fent ús de la 

mascareta.  

 

Les reunions de grups nombrosos:  Les formacions del professorat ILEC, com de Competència 

Digital), les comissions i els claustres de tot l’equip docent , durant el primer trimestre, es faran 

online.  Al segon trimestre es valorarà en funció de com esdevingui la pandèmia. 

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre de forma 

telemàtica.. 

 

 Les reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el farem preferentment 

per telèfon i correu electrònic.  En funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran 

fer per videoconferència.  

 

 Les sessions del Consell Escolar:  Les sessions es faran en format de videoconferència durant el 

primer trimestre. En funció de l’evolució de la situació, les sessions poden tenir la modalitat de 

presencial.   

2.4.1.1. Activitats complementàries: sortides i colònies   
  

L’escola no farà cap sortida durant el primer trimestre. En  funció de l’evolució de la pandèmia 

es valorarà si durant el segon trimestre i tercer trimestre es fan activitats complementàries.  

Si les condicions són favorables aquestes activitats en farien mantenint els grups estables . 



 
El Departament d’Educació, Secretària de Polítiques Educatives, i Subdirecció general de la 

funció Directiva i lideratge pedagògic revisaran les instruccions vigents per adequar-les a la 

nova situació de pandèmia. L’escola seguirà les directriu marcades en aquest sentit.  

 

PISCINA 

L’alumnat de cicle inicial fan l’activitat de piscina dins de l’horari lectiu.  

L’escola està valorant la viabilitat de fer aquesta activitat per garantir la seguretat dels 

alumnes.  

En principi  aquest curs es faria  en dos dies ja que s’ha de guardar el distanciament dintre dels 

vestuaris de la piscina: 

- DIJOUS - L’horari  10:15-11:00 ( 20 places) i de 11:00-11:45 (20 places) 

-DIVENDRES- L’horari  10:15-11:00 ( 20 places)  i de 11:00-11:45 (40 places) 

- grups estables i faran servir guixetes. 

2.4.2. Activitats extraescolars  
 

Quan la realització d’activitats extraescolars comporti una barreja d’alumnes provinents de 

diferents grups estables, caldrà assegurar que es poden aplicar totes les mesures de seguretat i 

distància social recomanades i en cas que no es pugui garantir, serà obligatori l’ús de la mascareta.  

 

Durant el desplaçament  d’alumnat des de la seva aula fins  a l’espai 

on es realitza l’activitat caldrà portar la mascareta . 

 

Totes les activitats d’extraescolars s’estan revisant per adaptar-

les  per tal de complir amb les mesures de seguretat El dia 14 de 

setembre tindrem tota la informació. 

3. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 
 

Davant d’una persona o alumne/a  que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 l’escola prendrà les següents mesures: 

1) Es portarà a l’adult  o infant  un espai separat: 

 

- C.S l’aula NESE planta 5 

- C.M Aula acollida planta 4 



 
- C.I Aula informàtica   planta 3 

 

El docent del grup estable que es trobi en aquell moment a l’aula serà la persona que conduirà 

a l’alumne amb símptomes fora del grup classe. El docent  buscarà a la mestra de suport  per 

tal que es quedi amb el grup classe mentre es fa càrrec de l’alumne/a malalt.  

Faran ús de la mascareta tant la persona o infant  que ha iniciat símptomes com el/la docent 

que es quedi al seu càrrec. Es prendrà la temperatura  al malalt . 

 

2) En el cas d’un infant ,  es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-lo. El tutor/a 

serà la persona responsable de trucar a la família.  

En el cas d’una altra persona del centre és trucarà a la persona de contacte de la fitxa de 

dades personals.  

3) En el cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061 

4) En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR 

el més aviat possible.   Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i 

els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari.  

 El grup no ha de fer aïllament  preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 

prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els 

germans).  

5) El centre ( la directora o cap  d’estudis) contactarà amb el CEB per informar de la situació  i 

a través d’ells amb el servei de salut pública.  

6) Es farà el seguiment dels possibles casos que es donin al centre ( Annexe 1)  

 

La família de l’infant  o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. L’activitat del centre continuarà amb la 

normalitat a l’espera del resultat.  En cas que es confirmi com a cas positiu de covid-19 , Salut  

Pública serà  l’encarregada de la identificació , aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

S’establirà la comunicació i la vigilància epidemiològica entre el  CEB i Salut Pública , aquesta 

donarà les instruccions sobre les mesures de quarantena que caldrà prendre. Les autoritats 

sanitàries competents definiran l’estratègia de control de brot que pot incloure el tancament total 

o parcial del centre educatiu.  

4. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com 

l’actual  i en cas de confinament parcial o tancament del centre 
 

Comunicació amb les famílies és essencial en qualsevol situació en què l’escola es trobi. L’eina 

principal de comunicació amb les famílies serà el correu electrònic. A l’inici de curs es  comprovarà 

que totes les famílies de l’escola tenen el correu actiu i que estan rebent els comunicats que estem 

enviant. 



 
 S’entregarà el full de dades per omplir i s’enviarà TPV/ correu electrònic per comprovar. Les 

delegades comunicaran al grup estable de famílies per  WhatsApp que han d’haver rebut un 

TPV/correu electrònic) 

Els canals de comunicació que l’escola farà servir són TPV, correu electrònic, pàgina web, 

instagram, WhatsApp amb delegats/des i el telèfon. 

Es dona d’alta un correu electrònic per a cada mestre/a i es lliura a totes les famílies. S’obre aquest 

canal directe de comunicació per cada família amb els i les mestres, per tot el que necessitin o tot 

el que ens vulguin fer arribar. A través d’aquests correus electrònics, les persones de l’equip 

també estableixen un contacte directe amb les famílies 

També es facilita a cada persona de l’equip els correus electrònics i els telèfons de totes les 

famílies. 

En una situació de confinament parcial o total, els docents quan s’hagin de posar en contacte amb  

una família, ho pot fer amb el seu número  personal o utilitzant el codi corresponent de manera 

que el destinatari rebi la trucada com a número ocult.  

 

En previsió d’un confinament parcial o total  

L’escola facilitarà als tutors i tutores un llistat de tot l’alumnat que necessiti tenir un ordinador, a 

l’inici de curs s’haurà de tornar a revisar. 

Es disposarà dels ordinadors/tauletes preparades a l’aula per donar-los en qualsevol moment. 

Preparar l’alumnat la primera i segona setmana de setembre per utilitzar els diferents dispositius. 

Formar al professorat en el coneixement del Google Classroom. 

Infantil utilitzarà el Drive i Primària utilitzarà el Classroom. 

Ha d’haver-hi uns mínims comuns de coneixements per tot el Claustre. 

Facilitar als alumnes i a les famílies un decàleg del funcionament de l’entorn Classroom i de les 

Videoconferències. 

Agendar les reunions als seus calendaris. 

4.1. Organització pedagògica en una situació de pandèmia actual  
 

L’organització pedagògica en una situació de “pandèmia” com l’actual ens ha fet reorganitzar els 

tallers i els re agrupaments d’alumnes que feien fins ara.   

Aquest curs 2020-21 no es faran activitats amb barreja d’alumnes del mateix nivell o de diferents 

nivells, això modifica l’organització, la lectura diària, el taller d’expressió escrita de llengua 

catalana i al taller Mat/Con/TIC ( raonament d problemes, conversa en anglès, i TIC) a primària de 

la següent manera:  



 
- Els tallers d’expressió escrita en llengua catalana on es barrejaven els alumnes del mateix 

nivell, ara es farà dins de l’aula. 

- Les TIC que es feien en grup reduïts i amb alumnes de diferents classes, ara es farà dins de 

l’aula amb el tutor/a.  

- El taller de raonament lògic, resolució de problemes, es farà dins del grup estable. 

- El taller de speaking en anglès es transforma en una sessió més de llengua catalana a cicle 

inicial, i a cicle mitjà i superior per suplir les mancances del curs 2019-20 a causa del 

confinament. Aquesta mesura és temporal, es recuperà aquest taller en quant l’escola 

recobri la normalitat.   

- El desdoblament de plàstica no es farà i  farem 1 trimestre dues persones a l’aula.   

- Els reforços educatius, de caire puntual, de llengua i matemàtiques es faran dins de l’aula 

així doncs hi serà el tutor i un docent de suport.  

- L’educació Física serà impartida per cada tutor/a.  

- La música serà impartida per cada tutor/a  

 

L’espai de lectura del matí s’ha de modificar perquè els alumnes entraran a l’escola de forma 

esglaonada. Així doncs, es continuarà fent els 30 minuts de lectura en diferents franges horàries i 

sense barrejar alumnes de diferents grups classe. La lectura es farà dins de l’aula grup estable. Hi  

haurà el suport d’un altre docent un cop a la setmana.  

Pel que fa a educació infantil també s’han hagut d’adequar i reestructurar les activitats 

d’aprenentatge així com la metodologia com a conseqüència de les mesures de protecció de la 

salut i que a més han portat associada una reducció horària dels especialistes que fins ara hi 

intervenien a les aules. 

Queden suspeses totes les activitats que comportaven barreja d’alumnat ja sigui entre el mateix 

nivell o amb d’altres nivells d’educació infantil i activitats que comportaven lliure circulació entre 

diferents espais. 

Així doncs,  a educació infantil la  tutoria  haurà d’assumir l’activitat de psicomotricitat. S’intentarà 

mantenir sempre que sigui possible però amb el grup sencer, dins de l’aula de referència i  amb 

totes les limitacions que això comporta. 

D’altra banda es deixen de fer els agrupaments flexibles de llengua oral/escrita (dues sessions 

setmanals) a tots els nivells.  En el seu lloc, i sempre dins de l’aula ordinària, una sessió setmanal 

estarà dedicada a tallers de llengua amb el suport de la mestra de reforç. 

Les tardes (3) dedicades a ambients deixen de fer-se com estaven plantejades. En el seu lloc 

aquestes tardes passem a denominar-les com a microambients ja que es procurarà que dins de  

l’espai d’aula ordinària hi hagi al menys una proposta de cadascun dels ambients engegats el curs 

passat i que els infants triïn lliurement les propostes. 

Orientacions pedagògiques 

Cal prioritzar les competències clau. No es tracta de reduir el currículum, s’intentarà fer 

enfocaments més globalitzats  quan sigui possible.  



 
 Tasques de la comissió TAC 

Abans del confinament, a principi de curs (setembre-octubre)  

-Creació d’un correu electrònic amb el GSUIt per a cada alumne/a i mestre/a del centre 

-Elaboració d’activitats per ensenyar a l’alumnat a inici de curs  a entrar a la plataforma, penjar 

tasques, fer fotografies, vídeos...des de diferents dispositius 

-Creació de documentació de procediments i auto-instruccions de la plataforma 

-Informar al professorat de com està distribuït el contingut al Classroom (primera setmana de 

setembre) 

-Elaboració de l’horari de videotrucades del professor/a amb el grup (reduït o classe) . Cal tenir en 

compte que molts germans comparteixen un sol dispositiu 

-Preparació dels ordinadors/tauletes que es donaran en préstec en cas de confinament 

-Instal·lació a les aules dels ordinadors de la sala d’informàtica. 

4.2. L’organització en una situació de confinament parcial o total  
 

Si es dona el cas d’un contagi en un grup concret, es produirà el confinament parcial si així ens ho 

indiquen les institucions competents en Salut i Educació. Tots aquell personal que ha estat en 

contacte amb aquest grup classe estable, també s’haurà de confinar. Aquest confinament parcial 

afectarà a l’horari dels altres grups ja que els especialistes són els únics que entren en diversos 

grups estables.  

La resta de grups seguiran l’activitat lectiva presencial. Aquest grup concret  de confinament 

parcial continuarà fent ensenyament a distància.  

 

Horari del professorat confinat  

Les persones de l’equip mantenen el seu horari setmanal de 37,5 hores, i les persones que fan 

reduccions de jornada han d’atendre a la part proporcional: 18 hores i 45 minuts les persones que 

fan mitja jornada, 12 hores i 30 minuts les persones que fan un terç de la jornada i 25 hores les 

persones que fan dos terços de la jornada.  

Les hores setmanal es mantenen durant el confinament parcial o total. De dilluns a divendres 

l’horari de contacte serà fins a les 18.00 ja que l’equip docent també té responsabilitats familiars.  

Es respectarà el cap de setmana i no s’enviarà ni correus ni whatssapps.  

 

Tasques de les persones tutores, especialistes i de suport 

Deixar a la vista de l’aula la informació de tot el material que l’alumne/a s’ha d’endur a casa en cas 

de confinament. 



 
-Preparació de tasques setmanals per als infants en coherència amb el nostre projecte pedagògic i 

segons els acords que es van prenent a les reunions de cicle i de nivell.  

- Contacte via correu electrònic per fer devolucions de les tasques rebudes a cada infant.  

- Coordinació amb els equips de nivell, cicle, etapa i claustre.  

-Treball coordinat amb l’equip directiu per garantir el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats 

per als infants de cada grup classe. 

- Els mestres de suport col·laboren amb les  al tutor  

 

Durant el confinament parcial o total  

El tutor/a trucarà a cada família que té un dispositiu del centre per verificar que l’ordinador o 

tauleta funciona bé  durant la primera setmana (responsable de cada cicle). 

El tutor/a farà el seguiment acadèmic dels alumnes a través de les propostes educatives a la 

plataforma digital. Aquest curs l’escola Diputació utilitzarà GSUITE for Education. Les activitats 

d’aprenentatge estran penjades en el classroom a primària i al Drive a educació infantil.  

El període de confinament es considera un període lectiu i avaluable. Així ho farem saber a les 

famílies en un comunicat en iniciar el confinament. 

Seguiment dels aprenentatges 

Per constatar-ho recollirem evidències que van des de qüestionaris a les famílies (infantil), 

qüestionaris als infants (Kahoot, googleforms…), activitats d’avaluació globalitzades i 

contextualitzades, recull de tasques que han fet els infants, recull d’imatges dels infants o 

produccions que han fet durant aquest temps…  

Després del confinament 

Recollida dels ordinadors/tauletes prestats i comprovació de l’estat.  

4.3. L’organització pedagògica en una situació de confinament 

parcial o total   
 

Malgrat la situació de confinament la vida escolar continua, i els docents i els alumnes continuen 

amb la programació establerta però amb certes modificacions per a adaptar-nos a la nova situació. 

Les reunions d’equip que estaven previstes no es cancel·len perquè es faran de manera virtual.  Es 

continuen realitzant les activitats de coordinació entre totes les persones de l’equip docent i 

comunitat educativa.  

Les eines de comunicació que es fan servir per les videotrucades virtuals són les següents: Meet.  



 
Altres eines utilitzades per les persones de l’equip, segons el tipus de comunicacions, seran el 

WhatsApp (grups de nivell, de cicle, de coordinació, d’equip directiu i de claustre), el correu 

electrònic i el telèfon.  

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius  de coordinació 

Com a trobades regulars i setmanals, algunes amb horari pre-establert fixe, es contemplen:  

-Dilluns � Reunions de cicle/Claustre/Comissions/Formació 

-Dimarts � Reunions de nivell. Cada equip de nivell concreta les seves trobades setmanals. En cas 

que hi hagi algun acord nou que afecti a les persones especialistes, cal enviar aquests nous acords 

per correu electrònic a aquestes persones. Es manté un contacte regular, a part de la trobada 

setmanal, a través del correu electrònic o del WhatsApp. 

-Divendres � Reunió de l’Equip de coordinació. 

 

Reunions d’Equip Directiu. Es van programant segons les necessitats. Mínim dues trobades 

setmanals. Es manté un contacte periòdic i diari a través del correu electrònic o del WhatsApp.  

Reunions de l’Equip Directiu, mestres EE, tutor de coordinació amb els agents externs (EAP, 

CAD…) es mantenen a través de videoconferències.  

Reunions de l’Equip Directiu Coordinació amb l’AFA per continuar amb tasques que cal 

organitzar: gestió econòmica, organització del casal, …  

Consell escolar: Es faran els previstos. Dimarts a les 18h 

L’Equip Directiu anirà fixant els dies i hores de les reunions que sorgeixin.  

 

Acció tutorial  

S’establirà un contacte estret i proper amb les famílies.  Es durà a terme un contacte proper amb 

els infants.  

Les persones tutores han de fer un seguiment proper de l’alumnat i són les responsables principals 

del grup. En aquest sentit, han de ser coneixedores de la situació personal i emocional de cada 

infant, per tal de coordinar totes les actuacions que es considerin.   

En el moment de confinament parcial o total s’inicien trobades individuals amb totes les famílies, 

amb la voluntat de fer un seguiment i un acompanyament a la situació que s’està vivint, a com ho 

viu l’infant... un espai perquè se’ns faci arribar tot allò que la família necessiti i que consideri 

necessari i oportú que sapiguem des de l’escola per poder acompanyar al seu infant.  

Aquestes trobades es realitzen amb totes les famílies de l'escola, independentment de si ja han fet 

entrevistes de tutoria quan encara estàvem a l'escola, ja que considerem important conèixer de 

primera mà com està cada infant ara, durant aquest temps.  



 
Es demana a les famílies que si senten que estan en una situació que requereix fer aquesta 

trobada de manera urgent o ràpida, és important que ho facin saber a la persona tutora ja que, 

d'aquesta manera, podrà seguir un ordre de convocatòries segons les demandes.  

4.3.1. Els entorns virtuals d’aprenentatge  
Els entorns virtuals d'aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té 

lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de 

funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada: 

- Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria, videotrucades (són 

obligatòries amb visionat de la càmera), xarxes socials (Instagram), pàgina web 

institucional. 

- Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, 

presentacions…) i activitats diverses. 

- Funcionalitats d’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies… En aquest 

grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment i 

l’avaluació de l’alumnat, per exemple, els informes d’activitat o les taules de 

qualificacions. 

 

 Per un ús responsable d’Internet 

✓ El centre educatiu han de garantir la protecció de l’interès superior del menor i els seus 

drets fonamentals, especialment el dret a la protecció de dades, en la publicació o difusió 

de les seves dades personals a través dels serveis de la societat de la informació. 

✓ No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de persones com 

d’accions en línia sense el seu consentiment. 

✓ Fer difusió d’aquests materials a les xarxes socials o a Internet incorre en un fet delictiu, 

i no només l’autor de la gravació, si no també el que ha facilitat l’accés com a cooperador 

necessari / còmplice. 

✓ Qualsevol activitat o iniciativa educativa del professorat relacionada amb l’ús de xarxes 

socials amb l'alumnat ha d’estar aprovada, amb caràcter previ, per la direcció del centre. 

✓ Qualsevol intercanvi d’activitats entre professorat i alumnat: consultes, lliurament de 

tasques, etc..., s’ha de fer a través de plataformes segures a les que només es pugui 

accedir amb credencials. 



 
✓ Les credencials assignades a un usuari són personals i intransferibles, per tant poden 

ser utilitzades únicament pel propi usuari que ha rebut invitació expressa de 

l’organitzador. 

✓ L’accés dels alumnes a les plataformes educatives gestionades pels centres es 

considera un activitat inclosa dintre de la seva funció educativa i orientadora, i per tant, no 

requereix de consentiment previ. 

✓ No es poden obrir comptes a alumnes a recursos i entorns sense consentiment previ. 

✓ Els continguts digitals que s’utilitzin han d’estar a disposició de l’alumnat integrats en 

plataformes segures gestionades pel centre. 

✓ Només podran ser accessibles en obert aquells materials que no identifiquin ni 

alumnes, ni professors, ni col·lectius. 

✓ Transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d'un mateix i de 

la resta de persones. 

✓ La imatge i la veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de 

complir la normativa vigent en aquesta matèria. 

 

Protecció de dades  

✓ El centre educatiu  es troben legitimats a tractar les dades mitjançant plataformes 

educatives segures, gestionades i controlades pel centre, sense necessitat de requerir 

consentiment (G Suite). 

✓ Cal tenir en compte que la difusió pública de dades personals requereix sempre de 

consentiment:  

✓ Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a 

Internet per treballar a l'aula  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/ProteccioDades/A251.pd

f 

✓ Model oficial i d’Escola, tenint en compte les xarxes socials i recursos digitals amb 

finalitat educativa. 

✓ Només pot accedir a dades personals la pròpia persona o el seu representant legal. 

 ✓ Només es poden acceptar sol·licituds o consentiments amb signatura electrònica. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/ProteccioDades/A251.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/ProteccioDades/A251.pdf


 
✓ Transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d'un mateix i de 

la resta de persones. 

✓ La imatge i la veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de 

complir la normativa vigent en aquesta matèria. 

 

Protecció de la propietat intel·lectual  

✓ La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor pel sol fet de la 

creació original d'una obra literària, artística o científica, això implica que l'obra no pot ser 

utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, de l'autor. Com per 

exemple: no penjar la imatge feta amb un dispositiu mòbil d’un llibre, quadernet, 

impressió de pantalla, etc. 

✓ L’alumnat hauria de tenir accés al contingut digital de les diferents editorials per 

compartir-ho online   

✓ Els centres educatius han de vetllar no només pel compliment de la legislació vigent en 

aquest àmbit sinó també perquè l’alumnat s’hi familiaritzi i la respecti en la seva activitat 

escolar. 

✓ Les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge no han de difondre continguts, notícies i 

informacions que no provinguin de fons fiables. 

 

Aquesta informació s’ha extret del document Pla d’acció: 

Centres educatius en línia. /L5 Ús responsable d’Internet. 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

L’Aula Virtual de l’escola Diputació 

Tots els alumnes han de ser conscients de que  l’aula virtual: 

- És un espai d’aprenentatge, els missatges inapropiats són inacceptables. 

- No és un espai privat, els alumnes han de recordar que els missatges a l’aula són 

llegits per tothom. Sigues respectuós. 

Normes de l’aula virtual  



 
⮚ No utilitzis majúscules. A la xarxa/internet equival a cridar, utilitza les minúscules i 

si vols remarcar alguna cosa utilitza les “cometes”. 

⮚ No has de suplantar la identitat d’un estudiant o falsejar el seu registre personal. 

⮚ No pujar arxius, anunciar o transmetre qualsevol contingut que infringeixi 

qualsevol llei. 

⮚ Està totalment prohibit agredir i assetjar a un altre estudiant utilitzant l’entorn 

virtual (Ciberbullying). 

⮚ Els micròfons hauran d’estar tancats fins que el tutor/a doni permís a utilitzar-ho. 

⮚ Els xats es faran ús en funció de l’activitat realitzada. S’ha de desactivar abans de 

fer la reunió. 

⮚ Ajuda a mantenir els debats en un ambient sa i educatiu. 

⮚ Respecta la privacitat de terceres persones. 

⮚ Llegeix totes les intervencions dels teus companys i docents abans de participar. 

⮚ No es pot esmorzar davant la càmera, s’ha d’estar vestit (sense pijama) i tenir la 

càmera activada i visible sense fons virtual. 

 

Un espai de treball 

⮚ És important llegir bé les activitats i desenvolupar-la segons s’indica.  

⮚ Envia les teves activitats en el temps establert. Es tindrà en compte la puntualitat. 

⮚ Verifica l’ortografia i la claredat de les redaccions abans de publicar-ho. 

⮚ Verifica l’ortografia i la claredat de les redaccions abans de publicar-ho. 

⮚ El treball haurà de ser elaborat de forma individual 

⮚ No s’accepten còpies de treballs ni descarregats d’internet. Has de crear i innovar. 

⮚ Els documents, imatges, gravacions i altres materials desenvolupats pels tutors i 

tutores només han de ser utilitzats en el context de l’escola.  

⮚ Has de llegir diàriament el missatges enviats pels mestres. 

⮚ No s’han de reenviar missatges falsos (fakes), alarma de virus o d’altres que no 

corresponguin al tema que es treballa. 

⮚ Davant d’una dificultat en el curs o entorn virtual, no dubtis en demanar ajut al/a 

teu/va tutor/a. 

 

 

Plataforma de treball, el classroom  



 
A primària s’utilitzarà Google Classroom i llibres digitals en el cas de trobar-nos en una 

situació de confinament parcial o total.  

El classroom permet la col·laboració mestre-alumne/a a través dels comptes  G Suite. Cada 

alumne/a té el seu propi drive. Els mestres poden adjuntar arxius que poden ser editats 

pels alumnes. Els alumnes poden treballar en un mateix document des de diferents 

ordinadors compartint-lo a través de  Google Drive. Això fomenta el treball col·laboratiu 

en l’ús de les TIC. 

Els mestres fan el seguiment de les activitats, poden fer comentaris o editar-los. Un cop 

entregats i avaluats, els arxius no poden ser modificats per l’alumne/a. També, els mestres 

poden posar anuncis a la classe i els alumnes respondre’l o viceversa. El classrrom és una 

eina que pretén facilitar la comunicació, permet enviar correus electrònics cada alumne/a. 

Els anuncis poden incloure diferents recursos; vídeos de youtube, enllaços a d’altres 

pàgines web o documents de Drive. 

Un dels avantatges del classroom és que l’alumne/a  passa a ser, des del primer moment, 

el protagonista del seu propi  aprenentatge. Els alumnes són actius, adquireixen  

responsabilitat , interaccionen i  participen. Tenen un alto grau de compromís envers els 

seu propi aprenentatge.  

 Hi haurà  una plantilla de l’horari escolar per facilitar l’organització de les tasques.  Aquest 

horari estarà  visible al Classroom. Es farà un vídeo a l’inici de la setmana donant les 

instruccions per aquella setmana. 

L’estructura ha de ser igual per tota la Primària, estarà organitzat per classes.  

 

El funcionament de la plataforma quedarà distribuït de la següent manera: 

 

-El dilluns a les 8:00h apareixerà: 

1. Un vídeo explicatiu gravat (carpeta tutoria) sobre les instruccions de totes les 

activitats que es faran durant la setmana. 

2. Calendari/Horari/Programació de la setmana (carpeta tutoria) 

3. S’agendaran les reunions als seus calendaris 

4. El contingut nou que es doni serà a través d’un vídeo que estarà penjat a l’àrea que 

correspongui. 

5. Activitats de la setmana; hi haurà activitats de reforç per aquells/es alumnes que ho 

requereixin (tan de menys com de més complexitat) i d’ampliació.  

6. Les devolucions de les activitats es faran pel canal privat del classroom 



 
 

- Activitats penjades al Google Classroom setmanalment: 

Les activitats d’escriptura: si es realitzen en un full de paper, es farà una foto i 

s’adjuntarà per enviar-ho. També es faran qüestionaris.  

Activitats Online: Plataformes educatives (weras, ….) i altres. 

 

- Activitats d’avaluació:  per escrit, qüestionaris, full d’autoavaluació,  i enregistrament 

visualment.  

 

Videoconferències (Cal modificar horaris perquè hi ha una organització diferent) 

Es faran amb el Meet grup classe i estaran regides per aquest horari: 

- Infantil : de manera individual o en grup reduït. 

- Primer: grupal dilluns  9:00h  1rA / 10:00h 1rB  

- Segon: grupal dilluns 10:00h 2nA / 11:00h  2nB 

- Tercer: grupal dimarts 9:00h 3rA / 10:00h 3rB 

- Quart: grupal dimarts 10:00h 4tA / 11:00h 4tB 

- Cinquè: grupal dimecres 9:00h 5èA / 10:00h 5èB 

- Sisè:  grupal dimecres  10:00h 6èA / 11:00h 6èB 

 

Es farà una videoconferències en petits grups de 5 alumnes i es connectaran registrant-se 

a la graella segons l’horari que escolleixin al Classroom.  L’objectiu serà resoldre dubtes i 

reforçar algun contingut. El link  de la videoconferència estarà visible a la capçalera de la 

carpeta de tutoria i s’enviaran per email. La seva durada serà entre 20 i 45 minuts 

 

Drive (Educació Infantil) 

El dilluns al matí apareixerà: 

- Un vídeo introductori de la setmana amb salutació, cançons, contes…. 

- PDF de totes les activitats que es faran durant la setmana. 



 
4.3.2. Bones pràctiques i actituds sancionables de l’ús dels 

Ordinadors i Compte Google de l’Escola 

Bones pràctiques 

  

● Tancar la sessió un cop finalitzada la feina. 

● No eliminar cap document compartit per 

mestres o de l’escola. 

● Llegir atentament qualsevol missatge 

desconegut que ens aparegui a la pantalla 

(errors, virus, acceptar condicions i 

normes, permisos, etc.) 

● Preguntar al mestre quan no se sap què 

s’ha de fer. 

● Investigar amb compte les possibilitats de 

les Apps que tenim a l’abast (Docs, Fulls de 

Càlcul, Presentacions, GIMP, Soundtrap, 

etc.) 

● Recordar els passos fets al començar a 

descobrir un programa o App nou. Anotar-

ho si cal. 

● Mirar el correu electrònic diàriament. 

● Compartir amb els companys estratègies 

de treball. 

Actituds Sancionables 

  

● Utilitzar el vostre compte de l’escola per 

comunicar-se amb persones de fora de 

l’escola. 

● Deixar comentaris irrespectuosos 

● Remenar continguts dels companys 

● Copiar/apropiar-se de treballs 

● Suplantar la identitat 

● Canviar la contrasenya d’un company 

● Molestar/acosar als companys 

● Entrar a pàgines prohibides 

● Dir paraulotes i comentaris que puguin 

ofendre als altres. 

● Emmagatzemar arxius no adequats a la 

unitat de drive. 

En qualsevol moment que tingui conductes no desitjades, ens comunicarem amb el seu tutor/a 

al seu càrrec. 

  



 
4.3.3. NORMES D’ ÚS DE L’ORDINADOR 
 

● L’ordinador que es deixi en préstec es farà una foto de l’estat de la pantalla i teclat de 

l’ordinador abans de donar-lo. 

● El membre de la comissió TAC farà el seguiment de l’ordinador durant la primera setmana 

de confinament, si les famílies detectessin que no funciona correctament han d’avisar 

immediatament al tutor/a. 

●   L’ús inadequat del propi ordinador, i per descomptat, la manipulació dels ordinadors dels 

altres companys no està permès.  

  

● És responsabilitat de l’escola el manteniment i la reparació de l’ordinador en cas que 

aquest no funcioni correctament, sempre i quan l’alumne no n’hagi fet un mal ús. En 

aquests cas la reparació anirà a càrrec de la família. 

  

● Cada alumne tindrà un usuari i contrasenya per entrar al google apps for education. 

Aquestes dades les donarà el centre o el tutor a principi de curs.  

  

● Cal que l’alumnat se les anoti (usuari/contrasenya) perquè en farà ús tot el curs.  

  

●  S’utilitzaran només quan el professorat ho autoritzi.  

   

●  L’alumne/a és l’únic responsable dels fitxers que té a l’ordinador. 

  

●  La pèrdua de treballs no justifica la no-presentació dels treballs en el termini fixat. Es 

demana puntualitat en la realització de les tasques, en cas contrari que justifiqui el motiu. 

El retard en el lliurament de la tasca comportarà restar punts. 

  

●  Només podrà connectar-se  a aquelles webs  que els docents indiquin. 

  

●   Qualsevol actuació contrària a l’establerta en aquestes normes es comunicarà a la família 

de l’ús no adequat que ha fet en el mateix dia.  



 
 

L’escola facilita dispositius dintre de les seves possibilitats  

( Document a omplir per si fa malbé l’equip) 

 

 

Jo………..………………………………………………………………………………  alumne/a del …………………...curs em 
comprometo a fer un bon ús i seguir totes les normes per utilitzar els portàtils i/o tauletes digitals. 

 Si l’ordinador o tauleta digital està en bon estat. 

  

signatura  alumne/a                                               signatura pare/mare 

  
      
  
  
   segell escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

(carta a les famílies informant del google suite correu) 

 

Benvolgudes famílies, 
 
Aquest any amb els alumnes del centre tenim la intenció i la necessitat d'utilitzar serveis i recursos 
digitals a internet. En concret, volem fer servir les aplicacions que ofereix “Gloogle APPS for 
education” a partir del domini “escoladiputacio.cat”. 
 
Per poder utilitzar aquestes aplicacions l’escola us facilitarà un compte gmail personal de cada 
alumne a partir del qual s'hi accedeix. Aquest compte, serà del tipus 
nomcogonom@escoladiputacio.cat, serà totalment intern i gestionat pel professorat del centre, 
fins al punt que amb ell només es podran establir comunicacions entre usuaris amb el mateix 
domini. 
 
Així mateix s'elaborarà, amb els mateixos alumnes, una normativa per aconseguir fer un bon ús 
d'aquests serveis. 
 
Donat que l’ús de serveis i recursos digitals a Internet amb alumnes menors de 14 anys ha d’estar 
autoritzat pels seus pares i/o tutors us demanem que ens retorneu signada l’autorització que us 
adjuntem. 
 
Us adjuntem un enllaç per si us voleu informar més sobre el GSUITE. (afegir enllaç) 
 
I finalment dir-vos que per qualsevol altre dubte que tingueu sobre aquest tema, no dubteu a 
parlar-ho amb nosaltres. 
 
Ben cordialment, 
 
 
Centre Educatiu 
  

mailto:alumne@escolalaserreta.cat


 

ANNEXE 1

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat  d’una prova PCR a un alumne/a o  docent  
a) RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP:  

Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut. Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret.La 

resta de grups no ho són. Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu. S’ha de fer una 

prova PCR a tots els membres d’aquest grup.  El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 dies, 

que és el període màxim d’incubació del virus. La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari 

durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap  símptoma –per recomanació de l’OMS-. No 

és necessària la realització d’una  PCR de control. 

b) RESULTAT NEGATIU 

S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima 

celeritat. La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop  hagi cedit la 

seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de 

l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la tornada. De manera general, 

els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 



 

 

Seguiment de possibles casos de COVID-19 al centre 

Alumne/a  Dia i hora de la detecció  Explicació del protocol seguit i 
observacions: 
-Nom de la persona que ha fet les 
actuacions  
- Nom del familiar que l’ha vingut a 
buscar  

Persona de salut amb qui es 
manté el contacte i el centre 
d’atenció primària  

Persona referent del centre pels 
contactes amb salut ;  
mantindrà el contacte amb salut 
i farà seguiment del cas.  

     

     

     

     

     

     

     

 


